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محمـــد اشـــرف غنی کـــه اکنـــون حریفـــاِن انتخاباتـــی اش او را 
بـــه عنـــوان »رییس جمهـــور پیشــــین« می شناســـند، بی آن کـــه 
ـــد  ـــته باش ـــود داش ـــِر خ ـــا در براب ـــوِج مخالفت ه ـــه م ـــی ب توجه
ـــی  ـــوزا اعتنای ـــۀ اول ج ـــکل گرفت ـــش ش ـــه جنب ـــه ب ـــدون  آن ک و ب
ـــردازد.  ـــد، می پ ـــه می خواه ـــه ک ـــر آنچ ـــه ه ـــان ب ـــد، همچن کنـ
ـــان کارِ او  ـــور، زم ـــی کش ـــون اساس ـــاس قان ـــر اس ـــه ب درحالی ک
ـــه و  ـــان یافت ـــم( پای ـــال پنجـ ـــال روان )س ـــوزای س ـــد از اول ج بع

اکنـــون او بـــه گونـــۀ غیرقانونـــی حکومـــت می کنـــد. 
در همیـــن حـــال، شــــورای نامـــزدان انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری 
بارهـــا تأکیـــد کـــرده  کـــه بایـــد صالحیت هـــای آقـــای غنـــی 
ـــت و  ـــِت سرپرس ـــوکات حکوم ـــه در چ ـــی، چ ـــرایط کنون در ش
چـــه بـــه روشـــی دیگـــر، بـــه گونه یـــی محـــدود شـــود تـــا او 
نتوانـــد تـــا پایـــان پروســـۀ انتخابـــات، بـــه عزل ونصب هـــای 
ـــی  ـــای غن ـــه آق ـــود ک ـــده می ش ـــا دی ـــد. ام ـــه بده ـــواه ادام دل خ
بی توجـــه بـــه چنیـــن نگرانی ها یـــی همچنـــان به شـــدت 
ــب  ــن شـ ــه در ایـ ــه همـ ــت کـ ــغول عزل ونصب هایی سـ مشـ
ـــود  ـــا وج ـــأله، ب ـــن مس ـــار ای ـــتیم. در کن ـــاهدش اس ـــا ش و روزه
ــای  ــیِن آقـ ــاِص پیشـ ــاور خـ ــدزی مشـ ــب احمـ ــه حبیـ آن کـ
ــی افشـــا کـــرده  اســـت کـــه برخـــی گزینش هـــای زنـــان  غنِـ
ــان  ــی از زنـ ــاب برخـ ــی به خصـــوص انتصـ ــات دولتـ در مقامـ
ــقانه  ــای عاشـ ــاِس رابطه هـ ــر اسـ ــده گان بـ ــس نماینـ در مجلـ
و جنســـی در ارگ صـــورت گرفتـــه و نیـــز گفتـــه کـــه ایـــن 
ـــه دارد،  ـــی رابط ـــدافِ ِ انتخابات ـــا اه ـــال ب ـــن ح ـــا در عی گزینش  ه
ـــن  ـــری از چنی ـــری در جلوگی ـــچ تأثی ـــاگری هی ـــن افش ـــم ای بازه

عزل ونصب هایـــی از جانـــب ارگ نداشـــته اســـت.  
ــِر  ــاِت اخیـ ــا اقدامـ ــا بـ ــم مخالفت هـ ــه می بینیـ ــی کـ در حالـ
ـــد از  ـــِی او بع ـــۀ کار غیرقانون ـــا ادام ـــوص ب ـــی به خص ـــای غن آق
ـــات  ـــه مقام ـــراد ب ـــررِی اف ـــاب و مق ـــا انتخ ـــز ب ـــوزا و نی اول ج
بلنـــد دولتـــی در میـــان مـــردم افزایـــش می یابـــد، امـــا از 
ـــدت  ـــد ش ـــام می ده ـــه انج ـــه آنچ ـــی ب ـــای غن ـــر آق ـــرِف دیگ ط
می بخشـــد. ایـــن بـــه معنـــای آن اســـت کـــه او نـــه از ادامـــۀ 
ـــی  ـــون اساس ـــه قان ـــم ب ـــه ه ـــراس دارد و ن ـــِی کارش هـ غیرقانون
ـــرار  ـــرد و اص ـــاد از عملک ـــه انتقـ ـــی ب ـــد. بی توجه ـــن می کن تمکی
ـــان  ـــد، در حقیقـــت نشـ ـــف ان ـــا آن مخال ـــردم ب ـــی کـــه م ـــر اعمال ب
ــوان ارزش  ــه عنـ ــزد او بـ ــزی در نـ ــچ چیـ ــه هیـ ــد کـ می دهـ
ــدن  ــا لنــ ــه را تـ ــِت همـ ــالح دسـ ــت و به اصطـ ــرح نیسـ مطـ

ـــت.   ـــرده اس ـــالم ک ـــالص اع خ
ایـــن یک دنده گـــی و بدمعاشـــی در حقیقـــت روان شناســـِی 
آقـــای غنـــی و دســـتگاهش را بـــه مـــردم نمایـــان می ســـازد. 
ـــردی  ـــت ف ـــس حکوم ـــه  ریی ـــد ک ـــد و می بینن ـــردم درک می کنن م
ــکنی و  ــرِی قانون شـ ــای فکـ ــده در منظومه هـ ــتبد و گیرمانـ مسـ
ـــردم و  ـــد مـ ـــدرت می توان ـــظ ق ـــرای حف ـــت و ب خودکامه گی س
ـــی  ـــد؛ تجربه ی ـــر کن ـــتبداد ُخردوخمی ـــاتور اس ـــر س ـــه را زی جامع
ــت  ــا قامـ ــده و بـ ــرار شـ ــا تکـ ــور بارهـ ــخ کشـ ــه در تاریـ کـ
ـــی  ـــرارِ آن منتف ـــاِل تک ـــد احتم ـــردم در دورۀ جدی ـــتِن ارادۀ م افراش

ـــت.    ـــده اس نش
ــالِف  ــه او خـ ــد کـ ــان می هـ ــوح نشـ ــه وضـ ــی بـ ــای غنـ آقـ
ــه  ــرد، بـ ــه کار می بـ ــه گاه گاه بـ ــی کـ ــِی ُمدرنـ ــاِت سیاسـ ادبیـ
آزادی ارادۀ انســــان هاِی جامعـــه اش ارزشـــی قایـــل نیســـت و 
حدومـــرزی کـــه قانـــون برایـــش تعییـــن کـــرده  اســـت را بـــه 
ــر  ــم در برابـ ــیِن او هـ ــات پیشـ ــد. اقدامـ ــمیت نمی شناسـ رسـ
حرکت هـــای اعتراضـــی و دادخواهانـــه نشـــان داد کـــه او 
به شـــدت بـــه ســـرکوب گرِی نظامـــی گرایـــش دارد. بـــا ایـــن 
اوصـــاف، اگـــر قـــرار باشـــد کـــه وضعیـــت این گونـــه ادامـــه 
ـــت  ـــه وضعی ـــام علی ـــز قی ـــی ج ـــتان گزینه ی ـــردم افغانس ـــد، م یاب
ــی  ــۀ جهانـ ــا از جامعـ ــت. امـ ــد داشـ ــی دادن نخواهنـ و قربانـ
انتظـــار مـــی رود کـــه متوجـــه ایـــن نـــکات و خطـــرات بـــوده 
و زمینـــه را بـــرای پایـــان مأموریـــت غیرقانونـــِی آقـــای غنـــی 
از طـــرِق مســـالمت آمیز مســـاعد ســـازد. جریان هـــای سیاســـی 
و نامـــزداِن انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری نیـــز بایـــد عمیقـــًا 
متوجـــه اوضـــاع بـــوده و در چهارچـــوب برنامـــه و تعهـــد، از 
ــکنی و  ــه قانون شـ ــان دادن بـ ــع پایـ ــه نفـ ــا بـ ــۀ فرصت هـ همـ
ـــد.  ـــتفاده ببرن ـــت اس ـــی دول ـــرِی کنون ـــط رهب ـــتیزی توس مردم س

غنی؛ »رییس جمهور پیشین« 
چه می کند؟

دومیـن نشسـِت سیاسـت گراِن کشـور بـا گـروه 
از  گرامی داشـت  نـام  زیـر  مسـکو  در  طالبـان 
صدسـاله گی روابـط دیپلوماتیـک میـان روسـیه و 
افغانسـتان برای دو روز برگزار شـد. این نشسـت 
کـه بـه دلیـل انتخـاب نـامِ آن بایـد یـک نشسـت 
علمـی ـ تحقیقی برای تحلیِل صد سـال روابط دو 
کشـور می بود و گسـترش ایـن روابـط را در پرتو 
مناسـبات جدیـِد جهانی جسـت وجو می کـرد، به 
بحـث صلـح و آشـتی میـان طالبـان و شـماری از 
سیاسـت گراِن افغانسـتان اختصـاص یافـت. حـاال 
می توانسـت وجـود  دلیـِل موجهـی  این کـه چـه 
داشـته باشـد کـه نـام نشسـت یـک چیز باشـد و 
آجنـدای آن چیـز دیگـر، فقـط روس هـا می توانند 
بـه آن پاسـخ دهنـد. چـون روسـیه بـا توجـه بـه 
امکانـات و ظرفیت هـای بزرِگ خود می توانسـت 
هـم نشسـت مسـکو را ادامـه دهـد و هـم اگـر 
می خواسـت، از صدسـاله گی روابـط دیپلوماتیـک 
میـان دو کشـور بـا برگـزاری کنفرانـس علمـی و 
تحقیقـی در سـطح نخبـه گان سیاسـی افغانسـتان 
و روسـیه و دیپلومات هـای کشـورهای مختلـِف 

جهـان گرامی داشـت کنـد. 
در نشسـت مسـکو اصاًل بحث روابط صدساله گِی 
دو کشـور مطـرح بحـث نبـود. این نشسـت که با 
سـخنان سـرگی الوروف وزیـر خارجـۀ روسـیه 
آغـاز شـد، بحـث اصلـی را گفت وگوهـای صلح 
میـان طالبـان و سیاسـیوِن افغانسـتان عنـوان کرد. 
ضمیـر کابلـوف نماینـدۀ ویـژه روسـیه در امـور 
افغانسـتان نیـز به وضاحت در آغاز نشسـت اعالم 
کـرد که ایـن فرصتـی بـرای گروه هـای درگیر در 
افغانسـتان اسـت تـا بتواننـد مشکالت شـان را در 
میـز مذاکـره حل وفصـل کننـد. امـا آیـا نشسـت 

مسـکو نتیجه یـی هـم در پی داشـت؟ 
بـه هیچ صـورت!... هـم سیاسـیوِن افغانسـتان که 
در ایـن نشسـت حضـور داشـتند و هـم هیـأت 
طالبـان هیـچ حـرف و سـخِن نـوی بـرای گفتـن 
روی  از  شـاید  کـه  کشـور  سیاسـیوِن  نداشـتند. 
لجاجـت در برابـر اشـرف غنی رییـس حکومـت 
وحـدت ملـی به ایـن نشسـت رفتـه بودنـد، باید 
می دانسـتند کـه آن هـا در حـد تصمیم گیرنـده گاِن 
کشـور نیسـتند کـه بتواننـد مسـالۀ جنگ وصلـح 
افغانسـتان را بـه راه حـل منطقـی برسـانند و حتـا 
ممکـن اسـت کـه حضورشـان در چنین نشسـتی 
بـه نفـع کشـور نباشـد؛ چنان چـه پایـان بی نتیجـۀ 

ایـن نشسـت، ایـن سـخن را تأییـد می کنـد. 
طالبـان امـا بـا انگیـزه و بـدون آن کـه چیـزی را 
از دسـت بدهنـد، در ایـن نشسـت شـرکت کـرده 
بودنـد. هیـأت طالبـان درحالـی کـه می دانسـت 
نشسـت مسـکو به هیـچ نتیجه یی نمی رسـد، ولی 
بـرای این کـه یـک بـار دیگـر خـود را در برابـر 
چشـم جهانیـان قـرار دهـد و به اصطـالح از ایـن 
را  مسـکو  نشسـت  کنـد،  قباحت زدایـی  گـروه 

فرصـِت خوبـی بـرای خـود تلقـی کـرد. 
طالبـان می داننـد کـه طـرِف گفت وگوهـای آن هـا 
هـم  نـه  و  اسـت  افغانسـتان  سیاسـت گراِن  نـه 
روسـیه. بـه همیـن دلیـل نشسـِت مسـکو را هیچ 
جـدی نگرفتنـد. امـا این کـه چـرا تیـم چهـارده 
نفـری طالبـان به ریاسـت مال غنـی بـرادر دومین 
چهـرۀ مطـرح در گـروه طالبـان در ایـن نشسـت 
شـرکت کـرده بـود، می توانـد دلیل سیاسـِی خود 

را داشـته باشـد. 
 طالبـان بـه هـر حـال نـه دولـِت بـر سـِر قـدرت 
انـد و نـه هـم اپوزیسـیونی کـه بـا نظـام فعلـی 
سـلیقه یی  هـم  یـا  و  جزیـی  مسـایل  سـِر  بـر 
کـه  سیاسـیونی  بیشـتِر  باشـند.  داشـته  مشـکل 
یافتـه  افغانسـتان در نشسـت مسـکو حضـور  از 
بودنـد، یـا از حکومـت وحـدت ملـی آزرده انـد 
آن هـا  از  عده یـی  می خواهنـد.  امتیـاز  هـم  یـا  و 
در انتخابـاِت پیـِش رو نامزدنـد و منافـع خـاِص 
خـود را دنبـال می کننـد. بـرای آن هـا حضـور در 
چنیـن نشسـت هایی می توانـد بـه گونه یـی نوعی 
کمپایـن انتخاباتـِی پیـش از وقـت بـه شـمار رود. 
از هجـده سـال  پـس  کـه  می داننـد  طالبـان  امـا 
اصلـی اش  نیروهـای خارجـی طـرِف  بـا  جنـگ 
همیـن  بـه  نیروهاسـت.  کـدام  و  کشـور  کـدام 
دلیـل هـم گـروه طالبـان حتـا حاضـر نیسـت کـه 
بـا حکومـت افغانسـتان وارد گفت وگو شـود، چه 
رسـد کـه ایـن گـروه سیاسـیوِن افغانسـتان را بـا 
همـۀ حرف هـای پُرادعای شـان جدی بگیـرد. این 
گـروه از چنیـن فرصت هایـی، فقـط بـرای تحقیر 
رونـد سیاسـِی فعلِی افغانسـتان اسـتفاده می کند و 
به شـکلی تالش مـی ورزد که خـود را قدرتمند و 

پُرطـرف دار در اذهـان جهانـی بنمایانـد. 
متأسـفانه نشسـت مسـکو بیشـتر از آن که به سـود 
افغانسـتان و مناسـبات دموکراتیـک تمـام شـود، 
بـه سـود طالبـان و دیدگاه هـای تندروانـه هزینـه 
مشـکالِت  فعلـی  حکومـِت  این کـه  در  کـرد. 
آقـای  نیسـت.  هیـچ جـای شـک  دارد  فراوانـی 
غنـی با حکومـت دارِی اقتدارگرایانه اش نتوانسـت 
برسـاند.  ثبـات  و  امـن  وادی  بـه  را  افغانسـتان 
سیاسـت های او باعـث شـد که مشـکالِت کشـور 
بیشـتر شـود و فاصلـه میان مـردم و نظـام افزایش 
پیـدا کنـد. قدرتمنـد شـدن طالبـان، دلیـل اصلـی 
ناکامـِی سیاسـت های تک روانـۀ آقـای غنی اسـت 
امـا در کنـار آن نبایـد بـرای انتقـام گرفتـن از یک 
فـرد و یـا گروه متعصـب، تمامیت خـواه و لجوج، 
رونـد سیاسـی افغانسـتان را به مخاطـره انداخت. 
مناسـبات فعلـِی سیاسـی به بهـای بسـیار عظیمی 
بـه دسـت آمـده کـه محصـول یـک گـروه و یک 
سـال ها  محصـول  وضعیـت  ایـن  نیسـت.  فـرد 
کـه  اسـت  افغانسـتان  مـردم  مبـارزۀ  و  تـالش 
آن  تمامیت خـواه  و  غاصـب  عده یـی  متأسـفانه 
نیـاز  مـا در گام نخسـت  را تصاحـب کرده انـد. 

داریـم کـه مناسـبات سیاسـِی فعلـی را بـا روی 
کار آوردِن حکومتـی قـوی و مسـوول دوبـاره بـه 
مـردم افغانسـتان بـه عنـوان صاحبـان اصلـِی آن 
برگردانیـم. آقـای غنـی از مـال غنـی هیـچ تفاوت 
ماهـوی و ذاتـی نـدارد. او یـک مـال غنـِی دیگـر 
اسـت کـه همـه چیـز را در انحصـار خـود گرفته 
و  آرامـش  صلـح،  بـه  افغانسـتان  نمی خواهـد  و 
خودکفایـی دسـت پیـدا کنـد. بـرای آقـای غنـی 
هیچ چیزی سـوای قدرِت سیاسـی مطرح نیسـت. 
بسـیاری ها کـه از او شـناخت عمیق تـری دارنـد، 
بـر ایـن نکتـه صحـه می گذارنـد. امـا با همـۀ این 
کـه  نظامی یـی  و  سیاسـی  وضعیـت  مشـکالت، 
فعـاًل مدیریـت آن بـه دسـت آقـای غنـی افتـاده، 
ارث پـدری اش نیسـت. این نظام، نظامی سـت که 
مـردم افغانسـتان بـا صبوری و تحمل سـال ها رنج 
و عـذاب به دسـت آورده اند و نباید آن را یک شـبه 
در یـک نشسـت بـا گروهـی کـه هیچ تعهـدی به 
منافـع ملـی و آینـدۀ دموکراتیک افغانسـتان ندارد، 

کرد.  سـودا 
از این کـه سیاسـیون کشـور در پـی تأمیـن صلـح 
و امنیـت انـد، بایـد از آن هـا ممنون بـود؛ ولی در 
عیـن حـال ایـن هشـدار را نیـز بایـد به آنـان داد 
کـه بـرای منافع خـود، منافع کالِن افغانسـتان را به 
گـرو نگذارنـد. آن هـا پیش از رفتن به مسـکو باید 
ایـن سـوال را از خود می پرسـیدند کـه چه چیزی 
را می خواهنـد در ایـن نشسـت بـه دسـت آورنـد 
و آیـا طـرف مقابل شـان حاضر اسـت آن هـا را در 
سـطحی جـدی بگیـرد کـه بـه خواست های شـان 

گـوش دهد؟ 
ایـن مـورد کامـاًل مشـخص بـود کـه طالبـان هیچ 
انعطافـی بـرای رسـیدن بـه صلـح نشـان نخواهند 
داد. یک هـزار بـار هم که روسـیه آسـتین بـاال زند 
و بـرای رسـیدن به توافق میان طالبان و سیاسـیون 
افغانسـتان میانجی گـری کنـد، ایـن میانجی گری ها 
بـه نتیجـۀ مثبـت نمی رسـد؛ کمـا این کـه روسـیه 
می توانـد بـه برخـی از خواسـت ها و هدف هـای 
ســیاسِی خـود در برابر رقیبش امریکا دسـت پیدا 
کنـد. امـا برای صلـح و امنیـت در افغانسـتان این 

نشسـت ها هرگـز چاره سـاز نخواهنـد بود. 
را در  بایـد هم وغـِم خـود  افغانسـتان  سیاسـیوِن 
خانۀشـان یعنـی افغانسـتان بـه مصـرف برسـانند 
و زمینـه را بـرای تأمیـن صــلح از این جـا آغـاز 
کننـد. مـا تـا زمانی کـه حکومتـی مقتـدر و برآمده 
از خواسـت مـردم نداشـته باشـیم، مجبوریـم بـا 
برویـم.  دیگـران  دروازه هـای  بـه  سـرافکنده گی 
نهفتـه  مـا  خـودِ  در  اصلـی  مشـکل  درحالی کـه 
اسـت. اگـر مشـکل قـدرِت سیاسـی را بـه گونـۀ 
عادالنـه حـل کنیـم، آن گاه می توانیـم دوسـت و 
دشـمِن خـود را نیـز به روشـنی تفکیـک کنیم. در 
غیـر این صـورت وضعیت آشـفتۀ فعلـی همچنان 

تـا دهه هـای طوالنـی ادامـه خواهـد یافـت. 
از جانـب دیگـر، نشسـت هایی از این دسـت گرهِ 
افغانسـتان را کورتـر می سـازد؛ چـون بـاز شـدن 
پـای کشـورهای بیشـتر در قضیـۀ افغانسـتان کـه 
هرکـدام بـه دنبـال منافـع اسـتراتژیِک خود اسـت 
و اصـاًل هـم بحـث صلـح افغانسـتان در اولویـِت 
آن هـا قـرار نـدارد، سـبب می شـود کـه طالبـان و 
گروه هـای افراط گـرا زمینه هـای بیشـتِر تنفـس و 
تأمیـن امکانـات نظامـی و مالی را به دسـت آورند.

مسکو  نشـست  دومین 
و کوبیدِن آب در هاون

افغانســتان  سیاســیوِن 
در  را  بایــد هم وغــِم خــود 
ــتان  ــی افغانس ــان یعن خانۀش
بــه مصــرف برســانند و زمینــه 
را بــرای تأمیــن صـــلح از 
ــا  ــا ت ــد. م ــاز کنن ــا آغ این ج
زمانی کــه حکومتــی مقتــدر 
ــردم  ــت م ــده از خواس و برآم
ــم  ــیم، مجبوری ــته باش نداش
بــه  ســرافکنده گی  بــا 
ــم.  دروازه هــای دیگــران بروی
درحالی کــه مشــکل اصلــی 
ــت.  ــه اس ــا نهفت ــوِد م در خ
اگــر مشــکل قــدرِت سیاســی 
ــل  ــه ح ــۀ عادالن ــه گون را ب
می توانیــم  آن گاه  کنیــم، 
دوســت و دشــمِن خــود را نیز 
ــم. در  ــک کنی ــنی تفکی به روش
ــر ایــن صــورت، وضعیــت  غی
ــا  ــان ت ــی همچن ــفتۀ فعل آش
ادامــه  طوالنــی  دهه هــای 

ــت ــد یاف خواه

احمـد عمران



حقوق دانـان افغانسـتان در نشسـتی کـه از طـرف »جامعـه 
حقوق دانـان کشـور« شـام چهـار شـنبه، 5 جـوزا، در دفتـر 
وفـاق ملـی برگزار گردیده بـود، دادگاه عالـی را به نفهمی و 
نقـض قانـون اساسـی در رابطه بـه تمدیـد کار رییس جمهور 

پـس از اول جـوزا متهـم کردند. 
آنـان بـا انتقـاد از فیصلـۀ دادگاه عالـی در مـورد تمدیـد کار 
رییـس حکومـت فعلـی، اظهـار داشـتند کـه ایـن فیصلـۀ با 

»روح و نـص« قانـون اساسـی تضـاد دارد. 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  مسـعود  احمدولـی 
بـه   اشـاره  بـا  بیـان می کـرد،  را  ایـن نشسـت  مقدمـۀ  کـه 
تصمیـم دادگاه عالـی گفـت: بحـث اول جـوزا و پایـان کار 

می شـود،  جنجالـی  و  داغ تـر  روزه  همـه  رییس جمهـور، 
کسـانی کـه موضوعـات حقوقی و قانونـی را می داننـد، باید 
در ایـن مـورد توضیح دهنـد، در غیر صـورت تمکین به یک 

تفسـیر گنـگ و مجهـول دادگاه عالـی درسـت نیسـت. 
بـه گفتـۀ او، دادگاه عالـی بایـد سـکوت را در ایـن مـورد 
بشـکند و بـرای مـردم وضاحـت دهـد و حقوق دانـان بـه 
عنـوان وجیبـه ملی این مسـألۀ را برای مردم روشـن سـازند، 
در غیـر صـورت ادامۀ ایـن چالش ها کشـور را در فاز جدید 

بحـران قـرار می دهـد.
در همیـن حـال، عبدالعلی محمدی، مشـاور پیشـین حقوقی 
محمداشـرف غنـی رییـس حکومـت وحـدت ملـی، در این 
نشسـت گفـت: در برگـۀ دادگاه عالـی کـه عمـر حکومـت 
را تمدیـد کـرده اسـت، یـک سـری نـکات و عبـارات ضـد 
و نقیـض وجـود دارد. دادگاه عالـی در ایـن برگـه تعویـق 
انتخابـات را نقـض قانون اساسـی دانسـته، در حالـی که این 
نهـاد خـود مرجع رسـیده گی به نقض قانون اساسـی اسـت، 
وقتـی کـه از نـگاه دادگاه عالـی، تعویـق انتخابـات نقـض 
قانـون اساسـی اسـت، پـس کـدام مرجـع باید به ایـن نقض 
و تخلـف رسـیده گی کنـد؟ دادگاه عالـی کـه در رأس هـرم 
قـوت قضایـی قـرار دارد، به جـای مطـرح کردن این مسـأله؛ 

چـرا جلـو آن را نمی گیـرد؟ 
او گفـت: در یـک قسـمت دیگـر ایـن برگـۀ گفتـه شـده 
کـه تعویـق انتخابـات ریاسـت جمهوری، از طـرف برخـی 
صاحـب  نظـران و نامـزدان ریاسـت جمهوری موجـه اسـت. 
از دیـد دادگاه  عالـی تعویـق انتخابـات سـالم و دموکراتیک، 
موجـه تشـخیص داده شـده اسـت و ایـن تعبیـر اسـت کـه 
در سـال 1388 صـورت گرفـت، امـا در آن زمـان ممکـن 
برخـی از نامـزدان و صاحب نظـران بـه آن موافـق بوده انـد، 

وجـود  موافقـت  چنیـن  قطعـی  بـه صـورت  اکنـون  ولـی 
انتخابـات  نامـزدان  )شـورای  ایجـاد  هـم  دلیلـش  نـدارد. 
ریاسـت جمهوری( و مخالفت هـای همگانی اسـت. بنابراین، 
از نظرهیـچ صاحب نظـر و نامـزد انتخابات تعویـق انتخابات 
موجـه نیسـت و آن را نقـض صریح قانون اساسـی می  دانند.
آقـای محمـدی افـزود: دادگاه عالـی بـه اسـتناد از مـادۀ 61 
قانـون اساسـی کـه دارای دو جز اسـت، این حکـم را صادر 
کـرده اسـت. جـز اول: کار رییس جمهور در اول جوزا سـال 
پنجـم خاتمـه می یابد. جـز دوم: انتخابات ریاسـت جمهوری 
30 – 60 روز پیـش از ایـن تاریـخ برگـزار شـود؛ امـا هیـچ 

یـک از ایـن جزهـا توجیـه کننـدۀ کار دادگاه عالی نیسـت.

مشـاور حقوقـی پیشـین محمداشـرف غنـی، در ادامـۀ افزود 
کـه داد عالی اسـتداالل کرده اسـت کـه این یـک راه منطقی، 
علمـی با در نظر داشـت مصالـح علیای مملکت اسـت؛ زیرا 
بـه تعویـق افتـادن انتخابات ریاسـت جمهوری بـه حکم مادۀ 
61 قانـون اساسـی، بحیـث کل بـه تأخیـر مواجـه گردیـده 
اسـت و شـده نمی توانـد کـه حکـم موضـوع در یـک مـادۀ 
قابـل تجزیـه باشـد؛ طـوری در یک فقـرۀ آن تأخیـر مجاز و 
در فقـرۀ دیگـر آن کـه متمم آن اسـت، مجاز شـمرده نشـود.
او گفـت کـه اینجـا دو دیـدگاه  ضـد و نقیض اسـت؛ دادگاه 
اول تعویـق انتخابـات را نقـض قانـون اساسـی می دانـد، اما 
بعـداً ایـن کار مجـاز جلـوه می دهـد. ببینیـد کـه دادگاعالـی 
چقـدر نسـنجیده و نفهمیده حـرف می زند! ایـن کار به خاطر 

دلخوشـی اربـاب اسـت، مگـر می شـود کـه یک موضـوع را 
یـک مرتبـه خالف قانـون و بعـداً موافق دانسـت. 

آقـای محمـدی افـزود کـه نکتـۀ دیگـری کـه  در ایـن برگۀ 
خنده دار اسـت، توسـل به »اسـتصحاب« اسـت: »استصحاب 
حکـم دادن به باقی بودن حالت سـابق، هنگام شـک داشـتن 
در یـک حکـم، مثـاًل درصورت غیبـت طوالنی  مدت کسـی 
حکـم بـه زنده بـودن او می دهنـد«. فقرۀ یک مـادۀ 61 قانون 
جـوزا  اول  در  رییس جمهـور  کار  کـه  می گویـد  اساسـی، 
سـال پنجـم پایـان می یابـد. در ایـن شـِک وجـود دارد کـه 
»اسـتصحاب« شـود. دادگا عالـی مرجع شـرعی اسـت، اما تا 
هنـوز نمی دانـد که موضـوع اسـتصحاب را در کجا اسـتفاده 

 . کند
اسـتصحاب خـود غنـی و کـرزی  کـه موضـوع  او گفـت 
نیسـتند، ایـن موضـوع دورۀ کار رییس جمهور اسـت و حکم 
آن هـم پایـان کار رییس جمهـور، امـا در ایـن برگـۀ موضوع 
اسـتصحاب غنـی و کـرزی  انـد، غنـی تـا )دیـروز 31 ثـور( 
رییس جمهـور بـود، امـروز کـه اول جـوزا اسـت، در ایـن 
شـک داریـم کـه رییس اسـت یا نیسـت و اسـتصحاب کنیم 

و بگویـم کـه رییس جمهـور اسـت.
ایـن حقـوق دان معروف افغانسـتان در ادامۀ سـخنانش گفت 
کـه در اخیـر ایـن برگـه، دادگاه نظـر خـود را بـا اسـتناد بـه 
»نـص و روح« قانـون اساسـی بیـان کـرده اسـت، امـا نـص 
نمی توانـد  نهـاد  ایـن  کـه  اسـت  مـادۀ 61  اساسـی  قانـون 

بـدان اسـتناد کنـد؛ چـون در این مادۀ تسـجیل شـده که کار 
رییس جمهـور در اول جـوزا سـال پنجـم بـه پایان می رسـد. 
روح قانـون اساسـی؛ دولـت جمهـوری اسـالمی افغانسـتان 
اسـت، یعنـی جمهوریت، به اسـاس رأی مردم انتخاب شـده 
اسـت و دورۀ محـدود به زمـان مشـخص دارد. بنابراین، این 

کار بـا روح قانـون اساسـی نیز تناقـض دارد. 
کمیسـیون  مشـکالت  و  معاذیـر  بـه  اسـتناد  کـه  گفـت  او 
انتخابـات، مصالـح و ثبـات کشـور و احتـرام به دیـدگاه نیز 
توجیـه کننـده نیسـت؛ زیرا مـردم خواهـان ادامـۀ کار رییس 

حکومـت وحـدت ملـی نیسـتند.  
ملـی،  وحـدت  حکومـت  رییـس  پیشـین  مشـاور  ایـن 
مسـووالن دادگاه عالـی را بـه فقـدان دانـش حقوقـی متهـم 
کـرده می افزایـد: از نـگاه حقوقـی نـه اسـتدالل دادگاه عالی 
قابـل قبـول اسـت، نـه ادامـۀ کار رییس جمهـور و نـه هـم 
سـخنان ایـن نهـاد قابـل پذیـرش اسـت. اما بـه دلیـل این که 
»غنی بر اوضاع مسـلط اسـت، بـه عنوان رییـس خودخواندۀ 

بـه حکومـت ادامـه می دهـد«. 
آرش  شـهیرپور، اسـتاد حقـوق در دانشـگاه البیرونـی در این 
نشسـت گفـت: مـادۀ 61 قانـون اساسـی دو تفسـیر می تواند 
داشـته باشـد. اگـر تفسـیر مضیّـق شـود، کار رییس جمهـور 
یک سـال  و  بـود  یافتـه  پایـان  گذشـته  سـال  اول جـوزای 
غیرقانونـی بـر گرده هـای مـردم لگـد کـرده اسـت، امـا اگر  
تفسـیر موسـع صـورت گیـرد، اول جوزای سـال پنجـم کار 

رییس جمهـور پایـان یافتـه اسـت.
 آقای شـهیرپور، نیز دادگاه عالی را به ندانسـتن مسـوولیت و 
مدغم سـازی صالحیت هـای قضایـی بـا اداری متهـم می کند 
و می گویـد: بـه اسـاس مـادۀ 120 قانـون اساسـی، دادگاه 
عالـی، صالحیـت رسـیده گی بـه تمـام دعواهـای را دارد که 
از نشـانی افـراد حقیقـی و حقوقی بـه این نهاد می رسـد، اما 
صالحیـت اداری آن در مـادۀ 121 قانـون اساسـی؛ بررسـی 
قوانیـن، فرامیـن بـه اسـاس روح قانـون اساسـی گفته شـده 

است. 
او گفـت دادگاه عالـی بـا خبـط تـا اینجـا پیـش آمده اسـت 
و بایـد از مـردم پوزش خواهـی کنـد؛ زیـرا صالحیت هـای 
قضایـی را بـا صالحیت هـای اداری مدغـم سـاخته اسـت.

همچنـان در اخیـر این نشسـت، شـاکر حیات عضـو جریان 
سیاسـی وفـاق ملـی، قطع نامـۀ نسشـت جامعـۀ حقوق دانان 
همیـن  در  کـه  قطع نامـه  ایـن  در  گرفـت.  بـه خوانـش  را 
شـمارۀ روزنامـۀ مانـدگار چاپ شـده اسـت، خواسـت های 
حقوق دانـان افغانسـتان مطـرح شـده اسـت. قابل یـاد آوری 
اسـت که متـن سـخنرانی ابراهیـم الکـوزی نامـزد انتخابات 
ریاسـت جمهـوری  و عصمـت قانع نویسـنده و تحلیلگر در 

شـماره فـردای روزنامـه مانـدگار به نشـر میرسـد.
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انتقاد حقوق دانان از تمدید کار رییس جمهور پس از اول جوزای سال پنجم:

دادگـاه عالی »نفهمیده« و »نسنجیده« حرف می زند
ابوبکر صدیق
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بخش نخست
بــازی کــردن بــه نفــِع خــود و مخالفــت بــا ســایرین بــدون مــورد مخالفــت قرار 
گرفتــن تنهــا یــک مهــارت ارزشــمند نیســت؛ بلکــه کلیــد بقــا در کســب وکار 
اســت. بــه منظــور آشــنایی بــا ایــن کلیــد موفقیــت، ســراغ مدیرعامــالِن برتــر 
ــد  ــتند، بای ــد نیس ــورد تأیی ــا م ــن روش ه ــی ای ــه تمام ــم. اگرچ ــان رفته ای جه
ــن  ــتفاده از همی ــا اس ــته اند ب ــراد توانس ــن اف ــی ای ــه تمام ــرد ک ــراف ک اعت

ــد. ــوب کنن ــود را مغل ــاِن خ ــا حریف تکنیک ه
۱. بازی با ذهن

ــی  ــت مدارِ امریکای ــرمایه گذار و سیاس ــنده، س ــر، نویس ــپ، تاج ــد ترام دونال
ــای  ــرات، ترفنده ــروع مذاک ــش از ش ــب وکار، پی ــک کس ــب ی ــرای تصاح ب
ــی از  ــق یک ــره، از طری ــروع مذاک ــش از ش ــد. او پی ــاده می کن ــادی را آم زی
کارمنــداِن خــود بــه شــما هشـــدار می دهــد کــه دونالــد ترامــپ، فــرد بســیار 
ــِت  ــره وق ــن مذاک ــرای ای ــد ب ــت نمی توان ــن عل ــه همی ــت، ب ــغله یی اس پُرمش
ــی  ــد. وقت ــت نمی ده ــی دس ــا کس ــن، او ب ــر ای ــالوه ب ــذارد. ع ــی بگ چندان
ــه  ــما ب ــود، ش ــاق می ش ــپ وارد ات ــد و ترام ــرا می رس ــره ف ــان مذاک ــه زم ک
ــارۀ تجــارت  ــی درب ــرۀ ۴0 دقیقه ی ــرم او و مذاک واســطۀ دســت دادِن بســیار گ
ــاق مذاکــره  ــر قــرار می گیریــد و ات و اصطالحــات فــروش، بســیار تحــت تأثی
ــا در  ــد. ام ــرک می کنی ــان ت ــارۀ خودت ــی درب ــیاری خوب ــاِس بس ــا احس را ب
ــه  ــادی ب ــاًل ع ــر کام ــه در ظاه ــره ک ــن مذاک ــد و ای ــب خورده ای ــت فری حقیق
نظــر می رســیده، صرفــًا چاپلوســی بــوده اســت و شــما بــه صــورت غیــر قابــل 

ــده اید! ــپ ش ــوب ترام ــکار، مغل ان
2. تخریب سایر افراد

اســتراتژی اصلــی اســتیو جابــز، مدیــر عامــل اپــل، بــرای رســیدن بــه آخریــن 
ــا ســایر رقبــا بــوده  مرحلــۀ مذاکــره، پیشــنهاد مبالــغ غیرعقالنــی در مقایســه ب
اســت. ســایر رقبــا نمی توانســتند در مقابــل ایــن پیشــنهاد مقاومــت کننــد؛ بــه 
ــواه« را  ــی نخ ــواه، نمی خواه ــی بخ ــالح »می خواه ــز اصط ــب، جاب ــن ترتی ای
ــدف در  ــرکت ه ــت، ش ــن حال ــرد. در ای ــازی می ک ــو پیاده س ــن نح ــه بهتری ب
مقابــل پیشــنهادهای ســایر افــراد کامــاًل کــور می شــد و در آخــر، جابــز تمامــی 

ــی آورد. ــالِت دلخــواه خــود را به دســت م معام
اســتیو جابــز از ایــن اســتراتژی بــرای مذاکــره بــا شــرکت نوپــای الال اســتفاده 
ــه  ــل ب ــن شــرکت، پتانســیل تبدی ــگاه موســیقی ای ــز پای ــدۀ جاب ــه عقی ــرد. ب ک
ــزرگ  ــرکت های ب ــایر ش ــیقی س ــگاه موس ــن پای ــت. ای ــز را داش ــل آی تیون اپ
جهــان ماننــد نوکیــا و گــوگل را نیــز وسوســه کــرده و نوکیــا بــرای خریــد الال 
11 میلیــون دالــر پیشــنهاد کــرده بــود. بــه گفتــۀ یکــی از طراحانــی کــه بــرای 
بیــل نگویــن، مدیــر عامــل الال، کار می کــرده اســت، جابــز در جلســۀ مذاکــره 
ــد.  ــن می ده ــه نگوی ــد و آن را ب ــذ می نویس ــه کاغ ــک تک ــی را روی ی رقم
نگویــن ســرش را تــکان می دهــد و معاملــه انجــام می شــود. رقــم پیشــنهادی 

جابــز 80میلیــون دالــر بــوده اســت!
3. پرهیز از سازش با شرایط

ــی از  ــد یک ــرای خری ــرکت اوراکل، ب ــل ش ــر عام ــون مدی ــری الیس ــالش ل ت
تیم هــای بســکتبال ان بــی ای ناموفــق بــوده اســت. مدیــر عامــل اوراکل عالقــۀ 
ــا  ــه ســن خــوزۀ کالیفورنی ــم بســکتبال ب ــک تی ــال ی ــرای انتق ــادی ب بســیار زی
ــه  ــل ب ــدم تمای ــل ع ــه دلی ــی او ب ــی اصل ــای انتخاب ــال تیم ه ــن ح ــا ای دارد. ب

جابه جایــی، تقاضایــش را رد کرده انــد.
ــز و  ــان هرنت ــو اورلئ ــرز، نی ــدن اســتیت وری مســووالن تیم هــای بســکتبال گول
ــه الیســون  ــد. اگرچ ــه درخواســت الیســون نکرده ان ــی ب ــچ توجه ــز هی گریزلی
ــد و  ــاز می زن ــِی خــود ســر ب ــرش ناکام ــن موضــوع آگاهــی دارد، از پذی از ای

ــد.  ــه پافشــاری او نتیجه بخــش باش ــدوار اســت ک امی

منبع: برترین ها

7 کلیـِد مذاکره
 از 7 مدیرعامل بزرِگ جهان

مصاحبه برای دانستن 
مصاحبـه بـرای اهـداِف مختلـف در رسـانه ها به 
کار مـی رود کـه یکی از اهداِف مصاحبه دانسـتن 
زنده گـی  مختلـف  عرصه هـای  در  موضوعـات 

می باشد.
بـه  مـردم  احساسـاِت  درِک  بـرای  رسـانه ها 
مصاحبـه روی می آورنـد و می خواهنـد بداننـد 
کـه مـردم دربـارۀ حادثـه، خبـر یـا یـک رویداد 
خـاص چه احساسـی دارند. به طـور مثال، یکی 
از نقاط کشـور را سـیالب خسـاره مند می سـازد 
و خبرنـگار بـرای تهیـه گـزارش به محـل حادثه 
احسـاس  دریافـت  بـرای  خبرنـگار  می شـتابد. 
مـردم بایـد دسـت بـه مصاحبـه بزنـد، چـون در 
و  رادیویـی  مصاحبه هـای  خصوصـًا  مصاحبـه 
تلویزیونـی، احساسـاِت مـردم بـه طـور واقعـی 
مشـکل  گزارش گـر  بـرای  کـه  می گـردد  بیـان 
اسـت تـا آن احساسـات را خـودش بیـان کنـد.
ژورنالیسـت بـرای دریافت تجارب کارشناسـان 
یـا بازیگـراِن اصلـی بـه مصاحبـه رو مـی آورد و 
آنچـه را کـه یـک کارشـناس و یا بازیگـر تجربه 
نمـوده اسـت، در میان پرسـش ها حالجـی کرده 
اوقـات  بسـا  و  مـی دارد  عرضـه  مخاطبـان  بـه 
ضـرورت می افتـد تـا از بازیگـران یـک حادثـه 
تهیـه  افتـاده گـزارش  اتفـاق  قبـل  کـه سـال ها 
گـردد. بنابرایـن در البـه الی مصاحبه پرسـش ها 
را طـوری مطـرح می سـازد کـه بازیگـر ذهنـًا به 
سـال های قبـل میـالن نمـوده و گذشـته ها را بـه 

خاطـر مـی  آورد و بیـان می کنـد.
دانسـتِن  به خاطـر  ژورنالیسـت  یـا  گزارشـگر 
عواطـف و میـل عده یـی از مـردم بـه مصاحبـه 
در  کـه  اسـت  ایـن مصاحبـه  و  مـی  آورد  روی 
هنـگام طـرح پرسـش از مصاحبه شـونده به میل 
باطنـی و عواطِف آن ها بیشـتر پی برده می شـود.

می زننـد  دسـت  اعمالـی  بـه  عمدتـًا  بازیگـران 
کـه بـه نـزد عـامِ مـردم توجیـه شـده نمی تواند، 
دالیلـی  تصامیم شـان  بـرای  آن هـا  درحالی کـه 
بـرای گفتـن دارنـد که کمتر کسـی متوجـه آن ها 
اسـت، امـا در بیـن پرسـش های یـک مصاحبـه 
را  شـان  موضع گیری هـای  و  تصامیـم  علـل 
ایـن  سـاخت.  آشـکار  مخاطبـان  بـه  می تـوان 
مطلـب را می تـوان دریافـت کـرد کـه در قبـال 
موضع گیری هـای خودشـان و یـا کسـانی کـه بر 
آن هـا تأثیـر می گـذارد، چـه بـرای گفتـن دارند.

چرا مصاحبه می کنیم؟
طـوری  کـه ذکـر کــردیم، مــصاحبه را بـرای 
اهـداف گوناگـون انجـام می دهیـم. عمده تریـن 
آن بحـث روی مسـایل مهـم سیاسـی، اجتماعی 
موضـوع  یـک  رسـانه  و  می باشـد  فرهنگـی  و 

را بـا اشـخاص مختلـف بـه بررسـی می گیـرد 
و از زوایـای متفـاوت آن موضـوع یـا سـوژه را 
مـورد بحـث قـرار می دهـد. بـه همیـن ترتیـب، 
ژورنالیسـت بـه مصاحبـه روی مـی  آورد تا روی 
وقایـع و دسـت آوردها روشـنی انداختـه شـود، 
چـون در یـک اعالمیـۀ مطبوعاتی یا خبـر کوتاه 
نمی تـوان بـه جزییـات یـک دسـتاورد روشـنی 

انداخـت. 
هم چنـان در یـک مصاحبـه می تـوان ایده هـا و 
نــظریات تفــسیر شـود؛ زیـرا مصاحبه شونــده 
بـه زبــان خــودش معلومــات اضافــی را در 
دســترس مصاحبه کننده قـرار داده و از آن طریق 

بـه مخاطبـان می رسـاند.
یـا  و  حکومـت  یـا  شـخص  یـک  کـه  زمانـی 
یـک نهـاد در قبـال یکـی از مسـایل ذی عالقـه 
موضع گیـری  ایـن  می نمایـد،  موضع گیـری 
جلـوه  غیرمنطقـی  و  گنـگ  اکثریـت  نظـر  بـه 
امـا مصاحبه کننـده موضـوع را طـی  می نمایـد، 
یـک  مصاحبـه حالجـی و موشـکافی کـرده و 

می سـازد. برمـال  را  باریکی هـا  و  جزییـات 
خبرنـگار دسـت بـه تهیـۀ یک خبـر می زنـد، اما 
هـراس دارد کـه آیا ایـن خبر مورد قبول رسـانه 
و در عـام مـردم قـرار می گیـرد یـا نـه. بنابرایـن 
یکـی از بهترین شـیوه ها برای مستندسـازی یک 
خبـر همین مصاحبـه با بازیگران، شـاهدان عینی 

و یـا اشـخاص و گروه هـای ذی نفع می باشـد.
در یـک مصاحبـه بـرای مصاحبه شـونده فرصت 
مسـاعد می گـردد تا بـه خواسـته ها و ایده هایش 
روشـنی بیش تـر بینـدازد و یـا اگـر یـک مقـام 
متهـم بـه کار غیرقانونـی باشـد، بـه رد اتهامـات 
علیـه اش بپـردازد و یـا هنرمنـد بیشـتر زوایـای 
تاریـک زنده گـی اش را بیـان کنـد. در ُکل، ایـن 
بـه  زدن  حـرف  فرصـت  کـه  اسـت  مصاحبـه 
مصاحبه شـونده می دهـد و مصاحبه شـونده را از 
آنچـه اسـت بهتـر معرفـی می نماید و یـا در کل 
مــصاحبه شونده را شـهرت خـوب می بخشـد و 

بـر محبوبیـِت او می افزایـد.
اخبـار و یـا گزارش متنی، رادیویـی یا تلویزیونی 
بعـد از یـک مدت کوتاه خسـته ُکن و یک نواخت 
می نمایـد، امـا آوردن یک قطعـه از یک مصاحبه 
ـ کـه در رسـانه های چاپـی آن را نقـل قـول یـا 
و  اکچولتـی   نـام  بــــه  رادیـو  در   ، کوتیشـن 
در تلویزیـون بـه آن کلـپ  می گوینـد ـ بـه آن 
تنـوع می دهـد. بـه ایـن ترتیـب بـه نوشـته ها و 
گزارش هـا توسـط نقـل قـول، صـدا یـا چهـرۀ 

انسـانی روح تـازه بخشـیده می شـود.
عـدۀ زیادی از رسـانه ها بـا کمبود مواد نشـراتی 
مواجـه می شـوند و در دقایـق آخـر وقت نشـر، 
تهیـه کننـده گان متوجـه خالیـی می گردنـد کـه 

جبران آن دشـوار اسـت؛ اما گرداننـده گان برنامه 
خصوصـًا رادیوهـا می تواننـد بـا توسـل بـه یک 
مصاحبـه هـم بـه تنـوِع برنامـه پرداختـه و هـم 
خـالِی ایجاد شـده را به وجه احسـن پُـر نمایند 
نشـر  بـه دسـت  را  از مصاحبـه  قسـمتی  یـا  و 

بسـپارند و برنامـه را غنی تـر سـازند.
مصاحبه هـا بـه صورِت مسـتقل بخـش عمده یی 
صوتـی  رسـانه های  خصوصـًا  رسـانه ها  از 
رسـانه ها  می دهنـد.  تشـکیل  را  تصویـری  و 
موضـوع،  مصاحبه هـا،  سـطح  اسـاس  بـه 
ارزیابـی  آن  مصاحبه شـوندۀ  و  مصاحبه کننـده 
رسـانه ها  یـا  و  برنامه هـا  از  بسـا  و  می گردنـد 
صرفـًا بـه اسـاس همیـن پرسـش و پاسـخ های 
آن مـورد قضـاوت قـرار می گیرنـد. ده هـا برنامۀ 
پرسـش و پاسـخ در رسـانه های مشـهور جهـان 
صـرف به خاطـر گرداننـده یـا مجری شـان چنان 
شهـــرت جــهانی پیــدا نمــوده کـه رســانه 
یـا  و  می بیننـد  برنامـه اش  همـان  به خاطـر  را 

می شـنوند. 

چه زمانی مصاحبه؟ 
مصاحبـه  برنامه هـای  مجریـان  و  گرداننـده گان 
مبـادرت ورزنـد،  بـه مصاحبـه  این کـه  از  قبـل 
مسـایل و موانـع سـر راه مصاحبۀشـان را تحلیل 
و ارزیابـی نمـوده دسـت بـه انجـام آن می زننـد. 
اندیشـمندان مسـلک ژورنالیزم یـک روش را که 
روش  گـول  نامیـده می شـود، معرفـی می دارنـد 
و می گوینـد بایـد یـک خبرنـگار یا مجـری قبل 
از اقـدام بـه مصاحبـه این نـکات را مدنظر گیرد.
گـول  مخفـف  جـی  حـرف  گـول  روش  در 
بایـد  یـا هـدف اسـت کـه هـر مصاحبه کننـده 
هـدف از مصاحبـه را به خوبـی درک کنـد و یـا 
تهیه کننـدۀ برنامـه هـدف را واضـح و مفصـل به 
مصاحبه کننـده بیـان نماید تـا وی مصاحبه را در 
همان مسـیر قـرار داده و راه هایی را جسـت وجو 
کنـد که طـی پرسـش های دقیق به هدف برسـد. 
حـرف او بـه موانـع  اطالق می شـود یعنی زمانی 
کـه مصاحبه کننـده یـا تهیه کننـده اقـدام بـه یـک 
مصاحبـه می نمایـد، موانـع را تحلیـل نمـوده و 
بـرای از بیـن بـردن موانـع راه هـا و طرح هایـش 

را ارایـه نماید.
کـه  وقتـی   . دسـت آوردها  یعنـی  اِی  حـرف 
مصاحبـه را در نظـر داریـد، از خـود بپرسـید که 
بـا انجـام ایـن مصاحبـه چـه به دسـت می آیـد و 
یـا این کـه وقتی مصاحبه تمام شـد باید پرسـیده 
شـود کـه »آیـا مصاحبـه بـه هـدف رسـید و یـا 
این کـه آنچـه می خواسـتم از مصاحبـه دریافـت 

کنـم، دریافـت گردیـد؟«

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ بخش ششـم
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اشـاره 
دربـاره ِی نشـانه ِی اضافه مقاله هاِی بسـیار نوشـته شـده، 
امـا در ضـرورِت حضـورِ همیشـه گِی آن در خـط کـم 
گفتـه شـده اسـت. ایـن مقالـه می کوشـد ایـن ضرورت 

نشـان دهد. را 

تعـریف
نشـانه ِی اضافـه، کـه بـه آن کسـره ِی اضافـه نیـز می گوینـد، 
مصـوت یـا واکـه ِی /e/ اسـت کـه دو کلمـه را به هـم پیوند 
می دهـد و آن هـا را بـه یـک گـروهِ واحـد یـا جزیـی از یک 
گـروهِ واحـد تبدیـل می کنـد. ایـن نشـانه بـرای پیونـد دادِن 

مقوله هـاِی دسـتورِی زیـر بـه کار مـی رود:
اسم و صفت: درختاِن سبز  .1

اسم و اسم: جلِد کتاب  .2
صفت و صفت: آبِی روشن  .3

قید و قید: فورِی فوری  .۴
حـرِف اضافـه و اسـم یا گروهِ اسـمِی پـس ازآن:   .5
میـز. روِی  بـر  آب،  کمبـودِ  به خاطـِر  سـرگرمی،  بـراِی 

اگـر واژه یـی به واکه ختم شـود، وقتـی می خواهیم نشـانه ِی 
اضافـه را بـه آن بیفزاییـم، اول صـداِی y )= ی( را بـه آن 
اضافـه می کنیـم، بعـد نشـانه ِی اضافـه را می آوریـم: بـوِی 
خـاک، لولـه ِی بخـاری، آبـِی روشـن. )طباطبایـی، 518 بـه 

]i[ ).بعـد
البتـه می تـوان بـه ایـن فهرسـت مـواردی دیگـر نیـز افزود، 

: ننِد ما
- اسم و ضمیر: کتاِب من، حِق خود، توصیه ِی شما.

- ضمیر و صفت: مِن ازهمه جابی خبر، مِن پیِر ازکارافتاده.
عـدد اکنـون جـزو صفـت بـه شـمار مـی رود: کالِس سـوم، 

سـده ِی بیسـتم، سـاِل 13۹6.
  

نقِد دستورِ فرهنگستان در موردِ نشانه ِی اضافه
مرسـوم اسـت کـه ایـن نشـانه ِی مهـم در خـط یـا بـه تعبیِر 
داریـوِش آشـوری »زبان نگاره« را ننویسـند، جـز در مواردی 
کـه ننوشـتِن آن ایجـادِ ابهـام کند. فرهنگسـتاِن زبـان و ادِب 
فارسـی در کتـاِب دسـتورِ خـِط فارسـی در فصـِل »کسـرٔه 

اضافـه« دراین بـاره چنیـن می گویـد:
»نشـانٔه کسـرٔه اضافـه در خـط آورده نمی شـود، مگـر بـرای 
رفـع ابهـام در کلماتـی کـه دشـواری ایجـاد می کنـد: اسـِب 

اسْب سـواری سـواری/ 
 ـ کلماتـی ماننـد رهـرو، پرتـو، جلـو، در حالـِت مضـاف، 
»پرتـوی  ماننـد  می آیـد،  »ی«  میانجـی  صامـت  بـا  گاهـی 
آفتـاب« و گاهـی بـدون آن، ماننـد »پرتـِو آفتـاب«. آوردن یا 

نیـاوردن صامـت میانجـی »ی« تابـع تلّفـظ خواهـد بـود.
 ـ بـرای کلمـاِت مختـوم بـه هـای غیرملفـوظ، در حالـِت 
مضـاف، از عالمـِت »ء«]ii[ اسـتفاده می شـود: خانـٔه مـن، 

نامـٔه او
 ـ »ی«، در کلمه هـای عربـی مختـوم بـه »یٰ« )کـه »آ« تلّفـظ 
می شـود(، در اضافـه بـه کلمٔه بعـد از خود، به »الـف« تبدیل 
می شـود: عیسـای مسـیح، موسـای کلیم، هوای نَْفس، ُکبْرای 

قیاس« )فرهنگسـتان، 28(
 

ایـن کتـاب البتـه توضیـح نمی دهـد که چـرا »کسـرٔه اضافه« 
را نباید همیشـه آورد. درباره ِی این دسـتورِ فرهنگسـتان ذکِر 

چنـد نکته ضروری اسـت:
وا کتـاب می گویـد: »نشـانٔه کسـرٔه اضافـه در خـط آورده 
نمی شـود، مگـر بـرای رفـع ابهـام در کلماتـی کـه دشـواری 
امـا  اسْب سـواری«.  سـواری/  اسـِب  می کنـد:  ایجـاد 
فرهنگسـتان در همیـن فصـِل کوتـاه بـه قاعده ِی خـود عمل 
آورده  گروه هایـی  در  را  اضافـه«  »کسـرٔه  و  اسـت  نکـرده 
اسـت کـه نیـاوردِن آن  در هیچ یـک از آن هـا ابهامـی ایجـاد 
نمی کنـد، ماننـِد »حالـِت مضـاف«. اگـر در کتـاب بگردیـم، 
ایـن  از  فرهنگسـتان  کـه  یافـت  می تـوان  فـراوان  شـواهِد 
اسـت: »خصوصیـاِت خـّط  کـرده  تخطـی  قاعـده ِی خـود 
فارسـی« )ص ۹(، »تلّفـِظ حـروف«، »زبـاِن معیـارِ رایـج در 
تهـران«، »نواحـی مختلِف ایـران« )ص 11(، »سـیاِق عبارت« 
)ص 13(، »مصّوِت مرکب« )ص 1۴(، »در پاسـخ به پرسـِش 
منفـی« )ص 21(. آیـا جـز ایـن اسـت کـه فرهنگسـتان ایـن 
نشـانه ِی اضافـه را ازآن رو آورده تـا خواننـده جملـه را بهتـر 
بخوانـد؟ و اگـر چنین اسـت، در ایـن صورت آیـا آن قاعده 
قاعده یـی  نمی بایـد  از دسـت نمی دهـد و  را  اعتبـارِ خـود 

دیگـر بـرای نشـانه ِی اضافـه نوشـت؟
کلمـاِت  »بـرای  می نویسـد  فرهنگسـتان  وقتـی   .2
مختـوم بـه هـای غیرملفـوظ، در حالـِت مضـاف، از عالمِت 
ایـن احتمـال  او«،  نامـٔه  »ء« اسـتفاده می شـود: خانـٔه مـن، 
وجـود دارد کـه خواننـده سـهواً عالمـِت »ء« را نیز نشـانه ِی 
اضافـه تصـور کند و بپرسـد: چـرا فرهنگسـتان در این فصل 
و نیـز در کِل کتـاب بـدوِن اسـتثنا ایـن نشـانه را در مواردی 
کـه هیـچ ابهامـی وجـود نـدارد، آورده اسـت؟ ماننـِد: خانـٔه 
مـن، نامـٔه او، حفظ چهرٔه خّط فارسـی، نشـانٔه جمع، نشـانٔه 
اسـناد رسـمی، در حـوزٔه  کّلیـٔه  همـزه، مجموعـٔه اصـول، 
نـگارش و… ازایـن رو الزم بـود در کتاب توضیِح بیشـتری 

می شـد. داده  دراین بـاره 
کتـاب »دسـتورِ خـط فارسـی« درمـوردِ کلماِت  س  
مختـوم به واکـه ِی /i/ ماننـد »مهربانی«، »جوانـی« و »کوری« 
سـکوت کـرده اسـت و نمی گویـد کـه آیـا باید پـس از این 
کلمـات صامـِت میانجـِی »ی« را آورد یـا نیـاورد؛ یعنی باید 

نوشـت »مهربانـِی مـادر« یـا »مهربانـی ِی مـادر«؟
بنابرایـن می تـوان نتیجـه گرفت که قاعـده ِی »کسـرٔه اضافه« 

در ایـن کتـاب ابهام دارد و کامل نیسـت.
 

نظرِ احمِد بهمنیار
احمـِد بهمنیار )1262- 133۴( در »قاعده ِی اول« از خطابه ِی 
ورودِی خـود بـه فرهنگسـتان در بهمن مـاهِ 1321 پیشـنهاد 
کـرد کـه به جـاِی عالمِت »ء«، کـه در واقع کوتاه شـده ِی »ی« 
اسـت و در کلمـاِت مختـوم بـه هـاِی غیِرملفـوظ روِی »ه« 
گذاشـته می شـود، همـان »ی« را بنویسـیم، یعنـی به جـاِی 
»پروانـٔه زیبا« بنویسـیم »پروانـه ی زیبا«.]iii[ این پیشـنهادِ او 
را بعدهـا بسـیاری از نویسـنده گان و ناشـران بـه کار بسـتند. 
امـا همان طـور کـه پیشـتر گفتـه شـد، می بایـد بـه کلمـاِت 
مختـوم بـه مصـوت پیـش از نشـانه ِی اضافه صـدای /y/ را 
در گفتـار و صامـِت میانجـِی »ی« را در نوشـتار افـزود. ایـن 

موضوع را بیشـتر بشـکافیم:

 /o/ خـدا(،  )ماننـِد   /â/ مصوت هـاِی  بـه  مختـوم  کلمـاِت 
)ماننـِد رادیـو( و /u/ )ماننـِد آهـو( پیـش از نشـانه ِی اضافـه 
فیلسـوفان،  می گیرنـد: خـدای  »ی«  میانجـِی  یـک صامـِت 

رادیـوی ماشـین، آهـوی صحـرا.
مـا در ایـن حالت فقـط صامـِت میانجـِی »ی« را می گذاریم، 
امـا مثـِل همیشـه نشـانه ِی اضافـه را حـذف می کنیـم. اگـر 
بخواهیـم آن را بیاوریـم،  بایـد بنویسـیم: خـداِی فیلسـوفان، 

رادیـوِی ماشـین، آهـوِی صحرا.
همیـن وضـع درمـوردِ کلمـاِت مختـوم بـه هـاِی غیِرملفوظ 
)ماننـِد خانـه( نیـز صـدق می کنـد، یعنـی فقـط آن صامـِت 
میانجـِی »ی« را، کـه رفته رفتـه بـا دخالـِت خوش نویسـان به 
»ء« بـر روِی »ه« تبدیـل شـده اسـت، می آوریـم، امـا خـودِ 

نشـانه ِی اضافـه یعنـی »کسـره ِی اضافـه« را نمی آوریـم.
بنابرایـن عالمـِت »ء« نشـانه ِی اضافـه نیسـت، بلکـه فقـط 
صامـِت میانجـِی »ی« اسـت. به عبـارِت  دیگر اگر قرار اسـت 
»خانـٔه مـن« را با »ی« و نشـانه ِی اضافه بنویسـیم، باید آن را 
به صـورِت »خانـه ِی من« )با یاِی مکسـور( نوشـت. ازاین رو 
خطاسـت اگـر گمـان کنیم کـه در »خانٔه من« و »پـای برهنه« 
نشـانه ِی اضافـه را آورده ایـم، زیـرا نشـانه ِی اضافـه در خِط 
ِ« )کسـره( اسـت و »ی« در  فارسـی فقط وفقـط عالمـِت »ـ
کلمـاِت مختـوم بـه مصـوت تنهـا نقـِش میانجـِی صامت را 
دارد، تـا بتوان آوا و نویسـه ِی کسـره را بـه آن کلمات افزود.

 
نقِد دالیِل نیاوردِن نشانه ِی اضافه

آنچـه گفتیـم، بیشـتر مقدمه یـی بـود بـراِی ورود بـه بحث و 
پرسـِش اصلـی و نـه بحثـی زبان شـناختی و جامـع درباره ِی  
»کسـرٔه اضافـه«. پرسـش ایـن اسـت: چـرا نبایـد نشـانه ِی 

اضافـه را در خـط آورد؟
شـاید بتـوان مهم تریـن دالیِل نیـاوردِن همیشـه گِی نشـانه ِی 

]iv[:اضافـه را به صـورت زیـر دسـته بندی کـرد
هـر ایرانـِی توانا بـه خواندن و نوشـتن به کمِک  یس 
ایـن نشـانه را ماننـِد اِعـراِب  شـِمّ زبانـِی خـود بودونبـودِ 
کلمـات در نوشـته تشـخیص می دهـد و درنتیجـه نیـازی به 

نیسـت. آن  آوردِن 
چهـره ِی  اضافـه  نشـانه ِی  همیشـه گِی  نوشـتِن   .2
خـِط فارسـی را زشـت می کنـد و کثـرِت آن ازنظـِر بصـری 

نیسـت. خوشـایند 
نوشـتن را  الـزام بـه آوردِن همیشـه گِی آن کارِ   .3
دشـوار می کنـد و بـاری اضافـی بـر دوِش نویسـنده و ناشـر 

اسـت.
 

این دالیل را بررسی کنیم:
ایـران از اقوامِ گوناگون تشـکیل شـده اسـت که   •
زبـاِن فارسـی، زبـاِن مـادرِی همه ِی آنان نیسـت. بسـیاری از 
افـرادِ ایـن اقوام زبـاِن فارسـی را تنها در مدرسـه می آموزند. 
ازایـن رو نمی توان نشـانه ِی اضافه را حذف کرد و تشـخیِص 

آن را بـه شـِمّ زبانـِی خواننـده واگذاشـت.
هـر نوشـته بایـد بتوانـد مسـتقل از شـِمّ زبانـی   •
و سـطِح سـوادِ خواننده گانـش درسـت و بی غلـط خوانـده 

شـود.
اگرچـه بایـد بـه زیبایـِی چهـره ِی خـِط فارسـی  ر 

اهمیـت داد، امـا این امر نباید مانع و مخِل درسـت خواندن و 
درسـت فهمیدن شـود. ننوشـتِن این نشـانه ِی مهم، به شرحی 
کـه بعـداً خواهـد آمـد، خواندِن متن هاِی فارسـی را دشـوار، 
سـرعِت خوانـدن را کند و فهمیدِن درسـِت منظورِ نویسـنده 
را گاه بـا ابهـام روبـه رو می کنـد. در نقـِد سـخِن کسـانی که 
می گوینـد کثـرِت نشـانه ِی اضافـه چهـره ِی خط را زشـت و 
کارِ نوشـتن را سـخت می کند، کافی اسـت آنان را به واژه ِی 
der در زباِن آلمانی ارجاع داد که پربسـامدترین واژه در این 
زبـان اسـت. تکـرارِ ایـن واژه چنان اسـت کـه زبان شناسـاِن 
آلمانـی  تعییـِن رتبه بنـدِی بسـامِد واژه هـاِی  بـراِی  آلمانـی 
همیـن واژه را مبنـا قـرار داده اند و بسـامِد سـایِر واژه ها را با 
آن سـنجیده اند. به عنوانِ مثـال بسـامِد Zimmer )اتـاق( در 
رتبـه ِی 10جـای دارد، یعنـی واژه ِی der، مطابـِق این تحقیِق 
میدانـی کـه در دانشـگاهِ الیپزیِک آلمـان انجام گرفته اسـت، 
2 بـه تـوان 10، یعنـی 102۴ بار بیـش از Zimmer در زباِن 
آلمانـی تـداول دارد. بنابرایـن می تـوان حـدس زد کـه ایـن 
واژه تـا چـه حـد در نوشـته هاِی آلمانـی تکـرار می شـود؛ 
امـا هیـچ آلمانی زبانـی بـه ایـن فکـر نمی افتـد کـه آن را بـا 
توسـل بـه دالیِل سـه گانه ِی شـِمّ زبانـی، زیبایی شناسـِی خط 
و سـهولِت نوشـتن نیـاورد، زیرا این کار مفاهمـه ِی اهِل زبان 
نوشـتار و  بـه  آن  آوردِن  را غیرممکـن می کنـد، حال آنکـه 

به تبـِع آن بـه ذهـن دقـت و روشـنی می بخشـد.
  آوردِن نشـانه ِی اضافه اگرچه از سـرعِت نوشـتن می کاهد، 
اما سـودش بسـیار اسـت. براِی سـهولِت نوشـتِن آن می توان 
نرم افزارهایـی بـرای صفحه کلیـد طراحـی کرد که با فشـردِن 
کلیـِد مبـدل و کلیِد هر حـرف هم زمان آن حرف و نشـانه ِی 

اضافـه را تایپ کند.
ن یکـی دیگـر از دالیـِل نیـاوردِن نشـانه ِی اضافـه چنیـن 
اسـت: همان طـور که مـا کلمـات را اِعراب گـذاری نمی کنیم 
و می توانیـم آن هـا را بـدوِن نشـانه هاِی زیـر و زبَـر و پیـش 
بخوانیـم؛ بـه آوردِن »کسـره ِی اضافـه« نیـز نیـازی نیسـت. 
بـه اشـاره بگوییـم کـه خـِط فارسـی خـِط الفبایـِی ناقـص 
اسـت، زیـرا بـه  عنـواِن  مثال خـودِ کلمـه ِی »اتاق« بـه کمِک 
حـروِف متشـکله اش بـه ما نمی گویـد که بایـد آن را چگونه 
بخوانیـم، بلکـه مـا تلفِظ درسـِت کلمـه ِی »اتـاق« را به ذهن 
می سـپاریم و هـر جـا ایـن »تصویـر« را، چه با اِعـراب و چه 
بـی اِعـراب، در خط دیدیـم، درسـت تلفظ می کنیـم؛]v[ اما 
بحـِث »کسـره ِی اضافه« فراتـر از اِعراب یا حـرکاِت حروف 
اسـت، زیـرا مـا حتی بـا دانسـتِن تلفـِظ درسـِت »اتـاق« نیز 
تلفـِظ آن  نمی توانیـم آن را در جملـه درسـت بخوانیـم و 
هـر بار بسـته بـه کلماِت پـس از آن و سـاخِت جملـه تغییر 
می کنـد. بنابرایـن ایـن معضـل ربطـی بـه اِعـراب نـدارد و 
اِعـراب نگذاشـتِن کلمات نیاوردِن نشـانه ِی اضافـه را توجیه 
نمی کنـد. بـه  بیـانِ  دیگـر عمده ِی مشـکالِت مـا در بدخوانی 
و بدفهمـی ناشـی از تلفـِظ کلمـات نیسـت، بلکـه نتیجـه ِی 
درسـت تشـخیص نـدادِن پیونِد میـاِن کلمـات  و نحِو جمله 
اسـت. نیـاوردِن نشـانه ِی اضافـه نقشـی اساسـی در ایـن امر 

دارد.

در ضرورت نـوشتن نشـانه ِی اضـافه
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ــت جمهوری  ــات ریاس ــزد انتخاب ــعود، نام ــی مس احمدول
در کنفرانــس ملــی »خــاء مشــروعیت سیاســِی حکومــت 
کــه  گفــت   »1398 جــوزای  اول  از  پــس  غیرقانونــی 
حکومــت وحــدت ملــی علی الرغــم »غیرمشــروع« و 
»غیرقانونــی بودنــش«، مشــارکت ملــی مــردم افغانســتان را 

ــد. ــی کن ــت نماینده گ ــز نتوانس نی
مســعود در ایــن نشســت کــه روز پنجشــنبۀ هفتــۀ گذشــته 
از ســوی »دفتــر سیاســی نــور« در کابــل برگــزار شــده بود، 
ــه صــورت ســلیقه یی  ــی ب ــه دادگاه عال ــان گفــت ک همچن
عمــر حکومــت را تمدیــد کــرده اســت و مســووالن ارشــد 

ایــن دادگاه بایــد بــه مــردم وضاحــت دهنــد.

حکومِت فاقد مشروعیت حقوقی و سیاسی
ــی  ــی در بخش ــاق مل ــم وف ــزد تی ــعود، نام ــی مس احمدول
ــه  ــت ب ــه حکوم ــت ک ــت گغ ــن نشس ــخنانش در ای از س
ــی های  ــلیقه یی کرس ــیم س ــی تقس ــدت مل ــاح وح اصط
انتخاباتــی اســت. او گفــت  دولتــی میــان دو تکــت 
ــی را  ــارکت مل ــز مش ــت هرگ ــن حکوم ــران ای ــه رهب ک
نماینده گــی کــرده نتوانســته انــد و طــی پنــج ســال، 

هیچ گاهــی نتوانســتند مشــروعیت کســب کننــد.
ــای مســعود گفــت کــه حکومــت فعلــی، نمــاد اصلــی  آق
ــت  ــاور او، حکوم ــه ب ــی نیســت. ب ــت وحــدت مل حکوم
ــه  ــکل نگرفت ــور ش ــًا در کش ــی اص ــی واقع ــدت مل وح
نشــانه های حکومــت  از  یکــی  او:  بــه گفتــۀ  اســت. 
وحــدت ملــی، نماینده گــی از مشــارکت ملــی اســت، 
امــا ایــن نشــانه اصــًا در حکومــت وحــدت ملــی دیــده 

نمی شــود.
ــت  ــد حکوم ــای ارش ــه مقام ه ــد ک ــای مســعود می گوی آق
ــل رأی  ــه »حاص ــی یی ک ــۀ سیاس ــی، توافق نام ــدت مل وح
ــع  ــر »مناف ــود را بناب ــن ســرزمین« ب ــا شــهروند ای میلیون ه
و آجنــدای شــخصی عمــداً« کنــار گذاشــتند و حکومــت را 
بــه بحــران بردنــد؛ چنانکــه رهبــری حکومــت فعلــی از دو 
تکــت انتخابــات تشــکیل شــد و هــر دو تکــت نتوانســتد با 

هــم کنــار آمــده از رأی مــردم دفــاع کننــد.
ــت  ــک حال ــردم در ی ــام م ــال تم ــۀ او: »پنج س ــه گفت  ب
باتکلیفــی زیــر ســایۀ حکومتــی به ســر بردنــد کــه 
ــاق،  ــکنی و نف ــاد، قانون ش ــر و فس ــر از فق ــره اش غی ثم
ــان  ــه ارمغ ــزی ب ــش و خــون، شــرارت و قصــاوت چی آت
نیــاورد. اگــر هرکســی بــه جــای رهبــری حکومــت می بود، 
ــت  ــار می رف ــل کن ــال ها قب ــان، س ــور جه ــر کش ــد ه مانن
ــار بحــران  ــروز نمی رســید و مه ــه بحــران ام ــا کشــور ب ت
ــوب  ــۀ مطل ــروز نتیج ــد و ام ــروع می ش ــل ش ــال ها قب س

می گرفــت«.
ادامــۀ  در  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزد  ایــن 
ســخنانش گفــت کــه روابــط خارجــی حکومــت وحــدت 
ملــی ســبب تشــدید جنگ هــای نیابتــی کشــورها در 

افغانســتان شــد، زیــرا بــه بــاور احمدولــی مســعود، اصــول 
ثابــت روابــط خارجــی در ایــن حکومــت وجــود نداشــت، 
روابــط بــا کشــورها بــر بنیــاد ســلیقه شــکل می گرفــت و 
برخــی کشــورها، دولــت افغانســتان را بــه عنــوان دشــمن 

ــرد. ــی می ک ــود تلق خ
ــل«  ــه »بی بدی ــت جمهوری ب ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام ای
خوانــده شــدن حکومــت فعلــی واکنــش نشــان داد و 
گفــت، وقتــی ایــن تیم هــا بــا رهبــری ناقــص و بــه شــدت 
ــد،  ــل« می خوانن ــود را »بی بدی ــان خ ــج سالۀش ــِف پن ضعی
انســان »واقعــًا متعجــب« می شــود. آقــای مســعود رهبــران 
ــی،  ــل چ ــت: »بدی ــرار داد و گف ــب ق ــت را مخاط حکوم
بدیــل باهایــی کــه بــر ســر مــردم آوردیــد؟ بدیــل ناامنــی، 
بدیــل افتضــاح انتخاباتــی، بدیــل فقــر و اعتیــاد مــردم بــه 
مــواد مخــدر، بدیــل فســاد سیاســی درون دســتگاه دولــت؟ 
ــور  ــن، منظ ــیلۀ ممک ــر وس ــه ه ــدرت ب ــداوم ق ــر از ت غی

دیگــری هــم داریــد؟«.

مبنای تمدید عمر حکومت چیست؟
احمدولــی مســعود در قســمتی از ســخنانش، اعضــای 
ــا کــدام  دادگاه عالــی را مخاطــب قــرار داد و گفــت کــه ب
فتــوای قانونــی یــا شــرعی حکومــت »غیرقانونــی و 
نامشــروع« را تمدیــد دوبــاره کــرده اســت؟ آقــای مســعود 
ــان عمــر  ــن افغانســتان، اول جــوزا را پای ــه قوانی ــزود ک اف
حکومــت وحــدت ملــی دانســته اســت و ماده هــای قانــون 

ــدارد. ــه تفســیر هــم ن ــاز ب ــه نی ــن زمین در ای
آقــای مســعود خاطــر نشــان می کنــد کــه نامــزدان انتخابات 
مــردم  مجمــوع  در  و  حقوق دانــان  ریاســت جمهوری، 
افغانســتان از دادگاه عالــی خواهــان وضاحــت اســت، امــا 
ســران دادگاه عالــی خــود را در »پشــت حکومــت« پنهــان 
کــرده و از دادن پاســخ طفــره مــی رود. او مقام هــای دادگاه 
ــوولیت  ــما مس ــت: »ش ــرار داد و گف ــب ق ــی را مخاط عال
بزرگــی داریــد. اگــر بــه درخواســت مــردم پاســخ ندهیــد، 
ــد.  ــقوط می کن ــام س ــود و نظ ــران می ش ــور وارد بح کش

ــد«.  ــان کشــور اســتدالل کنی ــا حقوق دان ــد ب شــما بای
او بــا اشــاره بــه این کــه تمدیــد حکومــت از ســوی دادگاه 
ــای  ــه مقام ه ــت ک ــار داش ــت، اظه ــی اس ــی غیرقانون عال
ــه  ــتان ب ــدن افغانس ــش از وارد ش ــی »پی ــد دادگاه عال ارش
ــون  ــواد قان ــف م ــد تکلی ــران« بای ــد بح ــاز جدی ــک ف ی
ــر  ــه اگ ــت ک ــازند. او گف ــن س ــریع تر روش ــه س را هرچ
دادگاه عالــی بــه حکومــت زمینــۀ تفســیر دل بخــواه قانــون 
ــر  ــود و ه ــرف می ش ــه ع ــل ب ــن کار تبدی ــد، ای را بده
حکومــت و حاکمــی مســتبد بــا تفســیر دل بخــواه قانــون، 

ــرد. ــد ک ــاه خواه ــتان را تب ــردم افغانس سرنوشــت م
ــام  ــال تم ــی پنج س ــی ط ــت: »وقت ــعود گف ــی مس احمدول
نتوانســتید زمینــۀ یــک انتخابــات بــه موقــع را فراهــم کنید، 
ــک  ــوان ی ــه ت ــی چگون ــد غیرقانون ــاه تمدی ــج م ــی پن ط

ــدان  ــورای کاندی ــا در ش ــد؟ م ــی را داری ــات قانون انتخاب
ریاســت جمهوری صددرصــد مطمیــن می باشــیم کــه 
ــب  ــدون تقل ــک و ب ــات دموکراتی ــک انتخاب ــزاری ی برگ
ــه  تحــت اشــراف ایــن حکومــت غیرقانونــی هیچ گاهــی ب

ــد«. ــد انجامی ــی نخواه ــت قانون حکوم

ارگ؛ آتش بیار معرکۀ پارلمان
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزد انتخاب ــعود، نام ــی مس احمدول
ــد  ــان جدی ــور پالم ــه در ام ــه مداخل ــم ب ــت را مته حکوم
ــس  ــن ریی ــر تعیی ــر س ــده ب ــکات پیش آم ــرد و در مش ک
ــت:  ــت. او گف ــل دانس ــت ارگ را دخی ــس، دس ــن مجل ای
ــه جــای  ــر اول کشــور، ب ــی در نقــش نف محمداشــرف غن
میان جیگــری و تفاهــم داخــل پارلمــان، هــر روز بــه آتــش 

ــزد. ــزم می ری ــاق هی نف
ــری  ــه رهب ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــعود ب ــی مس احمدول
ــتای  ــی در راس ــع دولت ــی از مناب ــدت مل ــت وح حکوم
اســتفاده  ریاســت جمهوری  انتخابــات  کمپین هــای 
می کنــد. آقــای مســعود می گویــد کــه حکومــت در 
ــام  ــات ریاســت جمهوری، تم ــه انتخاب ــده ب ــاه مان ــد م چن
ــات  ــن انتخاب ــه کمپی ــز ب ــود را متمرک ــوولیت های خ مس
کــرده و رســیده گی بــه مشــکات مــردم را فرامــوش 

ــت. ــرده اس ک
ــر  ــه اگ ــت ک ــات ریاســت جمهوری گف ــزد انتخاب ــن نام ای
پول هــای دولتــی مصــرف مــردم و کشــور می شــد، 
بی گمــان خــط فقــر در افغانســتان ســیر نزولــی می داشــت.

اشرف غنی به قدرت »ایمان« آورده است!
رهبــر  جاویــد،  محمدعلــی  ســید  باایــن،  همزمــان 
ــر  ــی دیگ ــتان و یک ــامی آزاد افغانس ــت اس ــزب حرک ح
ــان  ــد بی ــای جاوی ــود. آق ــس ب ــن کنفران ــخنرانان ای از س
داشــت کــه محمداشــرف غنــی بــه قــدرت »ایمــان« آورده 
ــای  ــه و کرســی ریاســت جمهوری »چســپیده« اســت. آق ب
ــه هرکــس  ــه اســت ک ــل عامیان ــان داشــت: »مث ــد بی جاوی
ــان  ــت ایم ــه گوش ــک ب ــا پِش ــت دارد ام ــت را دوس گوش
آورده اســت و همیــن مثــل در مــورد اشــرف غنــی قابــل 
تطبیــق اســت یعنــی: هرکــس قــدرت را دوســت دارد، امــا 

ــت«. ــان آورده اس ــه آن ایم ــی ب ــرف غن اش
ــروای«  ــی »پ ــت وحــدت مل ــس حکوم ــه ریی ــزود ک او اف
ــم  ــود را ه ــت خ ــهدای دورۀ حکوم ــوادۀ ش ــهدا و خان ش
ــطح  ــر در س ــای اخی ــه تقرری ه ــد ب ــای جاوی ــدارد. آق ن
کابینــه و دولــت اشــاره کــرد و گفــت کــه ایــن تقرری هــای 
جنبــۀ کمپینــی دارد و در مغایــرت بــا قانــون اســت. 
ــت  ــری حکوم ــه رهب ــار داشــت ک ــد اظه ــیدعلی جاوی س
حتــا ارادۀ تطبیــق توافق نامــۀ حکومــت توافقی شــان را 
نیــز نداشــتند و بــر سرکرســی های دولتــی تــا آخــر عمــر 

ــد. ــرق یکدیگــر کوبیدن ــر ف ــت ب حکوم
ــح کــرد: در مــدت هفت-هشــت  ــد تصری ســیدعلی جاوی
روز اخیــر ٧ ســفیر جدیــد و 3 وزیــر سرپرســت و چندیــن 
ــرر شــده  ــی مق ــای غن ــام ارشــد از طــرف آق ــن و مق معی
ــای اشــرف غنــی  ــد کــه همــه، رنــگ کمپاینــی دارد. آق ان
ــه  ــال، ب ــی و بیت الم ــات دولت ــیع از امکان ــتفادۀ وس ــا اس ب
شــدت کمپیــن خــود را پیــش می بــرد و هیــچ انتقــادی را 

ــنود. ــم نمی ش ه
ــت  ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــون اساس ــادۀ 61 قان ــه م او ب
ــون از  ــه چ ــت دارد ک ــت دالل ــه صراح ــاده ب ــن م ــه ای ک
ــور در  ــۀ رییس جمه ــذرد، وظیف ــال بگ ــج س ــات پن انتخاب
ــی  ــرف غن ــاب اش ــی جن ــود؛ ول ــم می ش ــوزا خت اول ج
ــه  ــا آن را ب ــه حکومــت چســپیده اســت کــه گوی ــان ب چن
ــامی  ــت اس ــزب حرک ــس ح ــت. ریی ــرده اس ــراث ب می
گفــت کــه ادامــۀ کار حکومــت وحــدت ملــی و شــخص 
ــز  ــی« چی ــر، فشــار و ناامن ــی، فق ــی جــز »بدبخت ــای غن آق
دیگــری بــرای مــردم افغانســتان بــه ارمغــان نخواهــد آورد.

»ســنگ بنای اشــتباه تمدیــد حکومــت را کــرزی 
گذشــت«

ــت  ــر نهض ــی، رهب ــحاق گیان ــر، سیداس ــوی دیگ در س
ــت  ــت گف ــن نشس ــتان در ای ــردم افغانس ــته گی م همبس
ــرزی،  ــای ک ــت آق ــد حکوم ــا تمدی ــی ب ــه دادگاه عال ک
ــاال  ــه ح ــت ک ــور گذاش ــتباهی« را در کش ــنگ بنای اش »س
آقــای غنــی نیــز ایــن کار غیرقانونــی را توجیــه ادامــه کار 

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــی خ غیرقانون
ــت  ــه حکوم ــان داده ب ــرورت پای ــه ض ــی ب ــای گیان آق
وحــدت ملــی اشــاره کــرد و تصریــح نمــود کــه تشــکیل 
حکومــت موقــت یــا سرپرســت بــرای جلوگیــری از 
ــات  ــزاری انتخاب ــی و برگ ــای غن ــای« آق »خودکامه گی ه

ــت. ــدی اس ــرورت ج ــفاف ض ش
گفتنــی اســت کــه همزمــان بــا نزدیک شــدن بــه اول جوزا، 
دادگاه عالــی افغانســتان در حکمــی زمــان کار محمداشــرف 
ــای پســین  ــم در روزه ــن تصمی ــرد. ای ــد ک ــی را تمدی غن
بــا واکنش هــای فــراوان جامعــۀ حقــوق دان، نامــزدان 
ــات ریاســت جمهوری و شــهروندان کشــور مواجــه  انتخاب
شــده و ایــن کار دادگاه عالــی را خــاف قانــون گفتــه انــد.
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روح اهلل بهزاد

در کنفرانس ملی »خالء مشروعیت سیاسِی حکومت غیرقانونی پس از اول جوزای 1398« مطرح شد:

احمدولی مسعود:

حکومت معجون مرکب افغانستان، از آغاز نه بر اساس قانون تشکیل شد 
و نه بر اساس توافق نامۀ سیاسی دولت وحدت ملی

سید علی جاوید: 

دیگران اگر قدرت را دوست دارند، اشرف غنی به قدرت »ایمان« آورده است
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ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزدان  شــورای 
ــس از  ــی پ ــدت مل ــت وح ــه کار حکوم ــد ک می گوی
ــرای  ــورا ب ــن ش ــت و ای ــی اس ــوزا غیرقانون اول ج
ــه  ــش »اول جــوزا، بازگشــت ب ــری از آن، جنب جلوگی

قانــون« را راه انــدازی می کنــد.
احمدولــی مســعود نامــزد انتخابات ریاســت جمهوری، 
ضمــن اعــالم ایــن تصمیــم، تأکیــد کــرد کــه حکومت 
می خواهــد پنــج مــاه دیگــر را به خاطــر کمپایــن 
ــران  ــه بح ــی، ب ــع دولت ــتفاده از مناب ــی و اس انتخابات

آفرینــی ادامــه دهــد.
ــی  ــم دادگاه عال ــاد از تصمی ــا انتق ــعود ب ــای مس آق
دربــاره تمدیــد کار رییس جمهــوری پــس از اول 
ــت  ــیله دس ــز وس ــن دادگاه نی ــه ای ــت ک ــوزا گف ج
حکومــت وحــدت ملــی قــرار گرفته اســت. او از 

عالــی خواســت  دادگاه 
ــاد  ــت اعتم ــرای بازگش ب
ــع  ــن مرج ــه ای ــردم ب م
ــن  ــورد ای ــی، در م قضای
ــح  ــود توضی ــم خ تصمی

ــد. ده
بــر  دیگــر  بــار  او   
ــی  ــزدان مبن ــنهاد نام پیش
بــر واگــذاری قــدرت 
حکومــت  یــک  بــه 
تاکیــد  سرپرســت 
کــرد و گفــت کــه در 
ــن  ــن ای صــورت نپذیرفت
خواســت از ســوی آقــای 
ــردم  ــاع م ــا اجم ــی، ب غن
جامعــه  »حمایــت  و 
ــت  ــن حکوم ــی« ای جهان
ــد  ــه برخواهن را از صحن

داشــت.
حکومــت  کار  پایــان 
ــرار  ــی و اص ــدت مل وح

ــر  ــی ب ــه حکــم دادگاه عال ــا اســتناد ب ــی ب اشــرف غن
ادامــه آن، بــه یــک انســداد ســنگین سیاســی در کشــور 
بــدل شــده اســت؛ انســدادی کــه عــزل و نصب هــای 
ــی  ــی آن را وارد مرحله ی ــرف غن ــر اش ــترده اخی گس

ــرد. ــاک ک ــده و خطرن ــازه، پیچی ت
آقــای غنــی پــس از اول جــوزا، ســه وزیــر، ۷ ســفیر و 
چندیــن معــاون وزیــر را جــا بــه جــا کــرد؛ تصمیمــی 
کــه داکتــر عبــداهلل عبــداهلل؛ رییــس اجرایــی و شــریک 
دیگراشــرف غنــی در حکومــت وحــدت ملــی از 
اینکــه از آن خبــر نــدارد، رســما ابــراز خجالــت کــرد!
ــس، ســفیر  ــا صــدای جــان ب ــا حت  ای جــا به جایی ه
ــک  ــراً در ی ــرآورد. او اخی ــز ب ــل را نی ــکا در کاب امری
ــزل و  ــن ع ــه ای ــت ک ــی گف ــوی تلویزیون گفت وگ
نصب هــا پــس از اول جــوزا، پرســش برانگیــز اســت 
ــه  ــد متوج ــت بای ــران حکوم ــه رهب ــرد ک ــد ک و تأکی
باشــند کــه پــس از اول جــوزا در یــک شــرایط ویــژه 
ــدرت  ــال ق ــه اعم ــد آزادان ــد و نمی توانن ــرار دارن ق

ــد. کنن

ــا  ــه حت ــس نشــان می دهــد ک ــارات جــان ب ــن اظه ای
امریــکا هــم خطــر بــروز بحــران را درک کــرده اســت؛ 
ــکا  ــفیر امری ــه س ــود ک ــن ب ــده ای ــۀ ناامیدکنن ــا نکت ام
ــرف  ــه کار اش ــارۀ ادام ــی درب ــم دادگاه عال ــم حک ه
ــاف  ــب در مص ــن ترتی ــه ای ــرد و ب ــد ک ــی را تایی غن
مخالفــان و موافقــان ادامــه کار حکومــت، جانــب ارگ 

ــت. را گرف
امــا بــا ایــن هــم، تــوپ در زمیــن نامزدهــای انتخابات 
ــف  ــی مخال ــای سیاس ــان ه ــت جمهوری و جری ریاس
و منتقــد اشــرف غنــی اســت. آنهــا بایــد نشــان دهنــد 
کــه بــدون کمــک امریــکا و بالطبــع ســایر قدرت هــای 
دنبالــه رو واشــنگتن در افغانســتان، آیــا بازهــم مصمــم 
بــه رویارویــی بــا اشــرف غنــی بــه منظــور برانــدازی 

دولــت او هســتند یــا خیــر.
ــورای  ــه ش ــه ب ــا ک ــا آنج  ت
انتخابــات  نامــزدان 
مربــوط  ریاســت جمهوری 
بــه  توجــه  بــا  می شــود، 
اظهــارات تــازۀ احمدولــی 
مســعود، رییــس دوره یــی 
ــات  ــزدان انتخاب ــورای نام ش
ریاســت جمهــوری، مبنــی 
ــش اول  ــدازی »جنب ــر راه ان ب
جــوزا؛ بازگشــت بــه قانــون« 
مبــارزه  بــه  مصمــم  آنهــا 
هســتند؛ امــا اینکــه ابزارهــا و 
ــن  ــرای ای ــان ب ــای آن اهرم ه
ــه  ــوز ب ــت، هن ــارزه چیس مب
درســتی مشــخص نیســت. 
ــت  ــن اس ــر ای ــی دیگ نگران
ــت  ــه حمای ــه ب ــا توج ــه ب ک
از  امریــکا  ســفیر  صریــح 
غنــی  اشــرف  کار  ادامــه 
ــدود  ــت از مح ــن حمای ضم
ــای او،  ــت ه ــدن صالحی ش
آیــا امریــکا بــه مخالفــان سیاســی ارگ، ادامــه نمایــش 
ــت را  ــدازی حکوم ــدف بران ــه ه ــه ب ــدرت آزادان ق
می دهــد از مواضــع آنــان بــه گونــه صریــح حمایــت 

ــد. ــی کن م
ــه نظــر مــی رســد ذهــن  ــن پرسشــی اســت کــه ب ای
رهبــران طــراز اول مخالفــان ارگ را نیــز بــه شــدت به 
خود مشــغول داشــته اســت. آنهــا در معادالت سیاســی 
ــلطه  ــور و س ــکا حض ــه امری ــی ک ــا زمان ــی ت داخل
نظامــی و اســتخباراتی همه جانبــه اش را در افغانســتان 
حفــظ می کنــد، ســعی خواهنــد کــرد کــه بــه شــدت 
در برابــر امریــکا ایســتاده گــی نکننــد. اگرچــه برخــی 
نامــزدان از جملــه مســعود بارهــا گفتــه اســت کــه در 
کار افغانســتان نبایــد همیشــه منتظــر امریــکا یــا یــک 
کشــور خارجــی دیگــر نشســت  و بــا خــود نســخه و 

برنامــه یــی بــرای کشــور داشــته باشــیم.
ــد منتظــر  ــاه رمضــان بای ــان م ــا پای ــا دســت کــم ت ام
مانــد تــا در نهایــت دیــده شــود کــه آیــا برنــده ایــن 

ــود؟ ــازه، کــی خواهــد ب بحــران سیاســی ت

جنـبش اول جـوزا 
چـه مـی کنـد؟

ملت شریف و مسلمان افغانستان! 
ــوزا  ــون اول ج ــه پیرام ــال روان، ک ــوزای س ــورخ 8 ج ــت م ــور، در نشس ــان کش ــی از حقوق دان ــا جمع م
پایــان کار ریاســت جمهوری دایــر گردیــد، بــر مــوارد زیــر تأکیــد داشــته خواهــان عملــی شــدن آن هســتیم:

1- دادگاه عالــی کشــور، حــق تمدیــد کار آقــای غنــی را بعــد از اول جــوزای ســال پنجــم نداشــته و ایــن 
ــم و از دادگاه  ــدام سیاســی میدانی ــک اق ــته ی ــون اساســی پنداش ــد آن را خــالف قان تفســیر دادگاه و تمدی

ــرد. ــی اش را پــس بگی ــر قانون ــدام غی ــه برامــده از یــک اق ــم کــه فیصل ــی کشــور می خواهی عال
2- بــه اســاس قانــون اساســی کشــور، کار رییــس جمهــور در اول جــوزای ســال پنجــم بعــد از انتخابــات 
ــه داده و  ــه کارش ادام ــون اساســی هــم ب ــن رییس جمهــوری خــالف قان ــان رســیده اســت؛ بنابرای ــه پای ب
بازهــم خــالف قانــون اساســی بارهــا زمــان انتخابــات را بــه تعویــق انداختــه اســت. مــا آرزو داریــم کــه بــه 

ایــن بــازی بــا قانــون اساســی کشــور از طــرف ریاســت جمهــوری پایــان داده شــود.
ــه قانــون اساســی و  ــوده ن ــه اســاس یــک توافــق نامــه سیاســی ب 3- شــکلگیری دولــت وحــدت ملــی، ب
بنابرایــن نــه آقــای غنــی و نــه دادگاه عالــی، نمی تواننــد در خصــوص ختــم یــا ادامــۀ کار آقــای غنــی بعــد 
از اول جــوزا، بــه قانــون تمســک جوینــد. چــون شــکل گیری دولــت وحــدت ملــی، بــه اســاس توافق نامــۀ 
ــود  ــت موج ــد بن بس ــر می توان ــی دیگ ــۀ سایس ــک توافق  نام ــت، ی ــی بوده اس ــک دورۀ تقنین ــی ی سیاس

ناشــی از پایــان زمــان قانونــی کار رییس جمهــور و ادامــه غیــر قانونــی آن را حــل کنــد.
ــه مصلحــت سیاســی  ــم ب ــت سرپرســت را ه ــان کشــور شــکل گیری حکوم ــۀ حقوق دان جامع  -۴
کشــور دانســته و هــم بــه روح قانــون اساســی کــه تضمیــن کننــدۀ ثبــات سیاســی در کشــور اســت، ســازگار 

ــد. ــن کنن ــه آن تمکی ــه ب ــد ک ــی می خواه ــدت مل ــت وح ــران دول ــد و از رهب می دان

با احترام
جامعه حقوق دانان افغانستان

قطع نامۀ جامعۀ حقوق دانان 
افغانستان در مورد فیصلۀ دادگاه عالی
مبنـی بر ادامـۀ کار آقای غنـی بعـد از 

»اول جـوزای سال پنجـم«
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ــټونه  ــمېر بنس ــو ش ــار ی ــو د څ ــر انتخابات ــتان پ د افغانس

ــي  ــیون د والیت ــواک کمېس ــو خپل ــې د انتخابات ــي چ واي

شــوراګانو انتخاباتــو پــه ځنــډ تــررسه کولــو رسه اســايس 

ــر پښــو النــدې کــوي. ــون ت قان

ــا د  ــټ ی ــو بنس ــه انتخابات ــتان د ازادو او عادالن د افغانس

ــه  ــنبې پ ــید د پنجش ــف رش ــس یوس ــوي رئی ــا اجرائی فیف

ورځ ازادي راډيوتــه وویــل، حکومــت او د انتخاباتــو 

کمېســیون د والیتــي شــوراګانو انتخابــات د تــررسه کېــدو 

هېــڅ اراده نه لــري: »دا پــه څرګنــد ډول لــه اســايس 

قانونــه رسغړونــه ده، ولســمرش دا واک نه لــري چــې 

ــه  ــې هغ ــټ چ ــي بنس ــو تقنین ــې، د ی ــه مخ ــان ل د فرم

ــوده  ــه م ــږي، د هغ ــاس جوړې ــر اس ــو پ ــو د رأی د خلک

متدیــد کــړي، لــه قانــوين پلــوه د دوی کار غیــر قانــوين 

ــرشوع  ــه م ــو ت ــوالی هغ ــو ک ــوږ نه ش ــږي او م ــل کې بل

ــو.« ــټونه ووای بنس

د افغانســتان د اســايس قانــون لــه مخــې د والیتــي 

شــوراګانو دوره څلورکالــه ده، خــو شــاوخوا یــو کال 

کېــږي چــې د والیتــي شــوراګانو قانــوين دوره پــای تــه 

ــېدلې. رس

مهال ویــش  شــوي  ټــاکيل  د  انتخاباتــو  راتلونکــو  د 

ــوراګانو  ــي ش ــې د والیت ــوې وه چ ــاکل ش ــې ټ ــه مخ ل

انتخابــات لــه جمهــوري ریاســت لــه انتخاباتــو رسه چــې 

ــررسه يش. ــای ت ــږي یوځ ــررسه کې ــه ت ــه ۶م ــزان پ د می

ــان  ــره ورځ اع ــیون تې ــواک کمېس ــو خپل ــو د انتخابات خ

وکــړ چــې دوی د وخــت کمښــت، کمــو مــايل امکاناتــو 

ــي  ــوالی د والیت ــه يش ک ــه ن ــه ام ــتونزو ل ــي س او د امنیت

ــات تــررسه کــړي. شــوراګانو انتخاب

دا لومــړی ځــل نــه دی چــې د یــو تقنینــي بنســټ چــې د 

خلکــو پــه رایــو ټــاکل کېــږي، دوره یــې غځېــږي، بلکــې 

د ولــي جرګــې شــپاړمه تقنینــي دورې لــه خپلــې ټاکلــې 

مــودې څلــور کالــه زیــات خپــل کار تــه دوام ورکــړ.

دغــه مــوده د ولســمرش د فرمــان لــه مخــې متدیــد شــوې 

وه.

ــي،  ــان واي ــان کارپوه ــمېر افغ ــو ش ــارو ی ــي چ د حقوق

ــو  ــر پښ ــون ت ــايس قان ــې اس ــري چ ــق نه ل ــمرش ح ولس

ــړي. ــټ دوره اوږده ک ــي بنس ــدې او تقنین الن

ــه  ــه کاررسه پ ــوراګانو ل ــي ش ــې د والیت ــوي چ دوی زیات

خــوا کــې د مرشانــو جرګــې د ځینــو ســناتورانو کارونــه 

ــي  ــه والیت ــې ل ــناتوران ی ــه س ــه برخ ــې درېیم ــې چ چ

ــرشوع دي. ــر م ــه غی ــم کارون ــايت ه ــورا انتخاب ش

لــه ډلــې يــې لــه کبیــر رنجــرب رسه د ازادي راډیــو خربیــال 

ــدې لېنــک  ــه اکــرام مرکــه کــړې ده چــې د الن اکــرام الل

ــتان د  ــئ: د افغانس ــی ش ــې اورېدل ــو رسه ی ــه کېکاږل پ

انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون وايــي، دا چــې د واليتــي 

يش،  تــررسه  ډول  شــفاف  پــه  انتخابــات  شــوراګانو 

ــري. ــا ل ــه اړتی ــت ت ــیون وخ کمېس

د دغــه کمېســیون د ویانــد د دفــر رسپرســت ذبیــح 

ــايل  ــیون م ــل: »د کمېس ــه ووی ــو ت ــادات ازادي راډي س

ــم وو،  ــم ک ــت ه ــان وخ ــم وو او همداش ــات ک امکان

ــې د  ــو چ ــور ش ــیون مجب ــتونزې وې، کمېس ــي س امنیت

ــات  ــې انتخاب ــي جرګ ــزين د ول ــورا او د غ ــي ش والیت

وځنــډوي.«

ــه  ــکان ل ــايت رشی ــه انتخاب ــوي، ک ښــاغلی ســادات زیات

ــه  ــې الزم ــو ک ــايل برخ ــي او م ــه امنیت ــیون رسه پ کمېس

ــې  ــې ک ــږدې راتلونک ــه ن ــوالی يش پ ــړي، ک ــته وک مرس

د والیتــي شــوراګانو د انتخاباتــو نېټــه هــم اعــان کــړي.

ــې د  ــمن دي چ ــټونه اندېښ ــار بنس ــو د څ ــو د انتخابات خ

ــه  ــې ل ــي جرګ ــه د ول ــات ب ــوراګانو انتخاب ــي ش والیت

ــررسه يش. ــای ت ــو رسه یوځ ــو انتخابات راتلونک

مانــدگار: شــماری از نهادهــا و فعــاالن مدنــی 
غیررســمی  کار  توقــف  خواهــان  کشــور 

شــدند. ریاســت جمهوری 
کابــل  در  کــه  نشســتی  در  دیــروز  آنــان 
برگــزار کــرده بودنــد، خواســت های خــود را 

کردنــد. همه گانــی 
آنــان، بــا توجــه بــه وضعیــت حاکــم و دالیــل 
ــی را  ــرف غن ــداوم کار محمداش ــخص، ت مش
ــی و  ــم حقوق ــت میکانیس ــدون در نظرداش ب
ــی  ــع کشــور ندانســته و از غن ــه نف ــی ب قانون
خواســتند تــا از راه هــای غیرقانونــی بــه دوام 

قــدرت خــود نپــردازد.
در ایــن مجلــس کــه تعــداد کثیــری از فعــاالن 
حضــور  دانشــگاه های  اســتادان  و  مدنــی 
داشــتند، براســاس یــک خواســت و تصمیــم 
موضــع  اعــام  قطع نامه یــی  در  واحــد 

ــد. کردن
در ایــن قطع نامــه آمــده اســت: چنانچــه 
بــرای همــه هویــدا اســت کــه موعــد قانونــی 
ــم  ــاس حک ــر اس ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم
مــاده 61 قانــون اساســی پایــان یافتــه کــه بــه 
موجــب نــص صریــح فقــره دوم ایــن مــاده، 
دوره کار رییس جمهــور در اول جــوزای ســال 
پنجــم بعــد از انتخابــات، پایــان می یابــد. امــا 
رییــس جمهــور بــدون در نظــر گرفتــن حکــم 
ــۀ کار خــود  ــه ادام ــون اساســی ب ــح قان صری
تاکیــد کــرده کــه متاســفانه تبعــات ناپســندی 

را در پــی داشــته و خواهــد داشــت.
در بخشــی از ایــن قطع نامــه گفتــه شــده 

ــی  ــه مدن ــاالن جامع ــا و فع ــا نهاده ــت: م اس
ــم و  ــت حاک ــه وضعی ــه ب ــا توج ــور ب کش
ــور را  ــس جمه ــداوم کار ریی ــل، ت ــل ذی دالی
ــی و  ــم حقوق ــت میکانیس ــدون در نظرداش ب
قانونــی بــه نفــع کشــور ندانســته و از ایشــان 
می خواهیــم کــه گزینه هــای بدیــل را بــر 
اســاس میکانیســم های قانونــی و اجمــاع 
سیاســی انتخــاب کــرده و بانــی قانــون شــکنی 

ــد. ــور نباش در کش
ــور  ــداوم کار رییس جمه ــان، ت ــاور آن ــه ب ب
ــون  ــادۀ 61 قان ــت م ــدون در نظرداش ــی ب غن
اساســی و اجمــاع سیاســی بــه صــاح و نفــع 

کشــور نمی باشــد.
مدنــی  فعــان  قطع نامــه  ایــن  پایــان  در 
فعــاالن  از شــهروندان و  خواســت خــود 
سیاســی را چنیــن مطــرح کــرده انــد: از جامعه 
سیاســی و شــهروندان کشــور می خواهیــم 
ــون  ــه حراســت و تطبیــق قان ــد ب کــه در پیون
ــی  ــاع سیاس ــاد اجم ــور و ایج ــی کش اساس
ــور  ــه منظ ــوص ب ــن خص ــمول در ای همه ش
ــم های  ــاب میکانیس ــتای انتخ ــق در راس تواف
عــدم  رفــع  بــرای  سیاســی  و  حقوقــی 
مشــروعیت قــدرت اقدامــات عملــی نماینــد.

نهادهای مدنی:

چــرا دوام غیرقانونی کار غنی متوقف شود
انتقاد در افغانستان رهایی بخش نیست؟

د څار بنسټونه:

دوالیتيشوراګانودکاردوامغیرقانويناوکارونهیېمرشوعنهدي

افغانسـتان غـرق در فســاد و بی عدالتی سـت و جالـب این کـه اکثریِت 
نزدیـک به اتفــاِق مردمـان آن منتقد و معترِض چنین وضعیتی هسـتند. 
امـا چــرا ایـن جمعیِت بسـیار بـزرگ نمی توانـد تغییر و تحـوِل مثبتی 

را بـه میان آورد؟
بـرای رســیدن بـه پاسـخ، طـرح پرسـِش دیگـری ضـرورت می افتد و 
آن این کـه: آیـا ایـن لشــکر عظیـم منتقـدان، منتقدانـی جامعه اندیـش 
هسـتند و دغدغه هـای اجتماعـی را بـا خـود حمـل می کننـد یـا این که 
منتقدانـی فردمحورنـد و نارضایتی ها و سـرخورده گی هاِی خودشـان را 

انعـکاس می دهنـد؟
مسـلمًا میـان ایـن دو حالـت، در ماهیت و پیــامد تفاوت های بسـیاری 

دارد. وجود 
منتقـد اجتماعـی »جامعـه« را موضـوع بحـث قـرار  اول،  در حالـت 
می دهـد و منافـع فردِی خـود را در تأمین »منافع جمع« می بیــند. برای 
نشـان دهی مشـکالت و اصالح اوضاع، به سـاختار و سیســتم اولویت 
قایـل می شـود و بـه افراد و اشـخاص به ایـن دلیل مصروف نمی شـود 
کـه آن هـا را تابِع سـاختار و پرداختۀ سیسـتم می شـمارد. بـا این همه اما 
اگـر ضـرورت افتاد کـه افراد و اشـخاص را بـه عنوان کارگـزاراِن مهم 
در یـک سـاختار مـورد بحث قـرار دهد، ایـن کار را در دایـرۀ روش و 
اخــالق انجـام می دهـد؛ چنان کـه بحـث بـه بیراهـه نـرود و بـه جای 

اصالح گـری، دامـن ویرانگـری و آشـوب فـراخ نگردد.
از همین روسـت کـه ادبیـات منتقـد جامعه اندیـش، فاخـر و راه گشـا و 

مــرزِ میـان عقـده و عقیده در آن ترسـیم اسـت.
منتقـد جامعه اندیـش آن قـدر زیرکـی و احتیـاط و خویشـتن داری بـه 
مناسـباِت  در  رایـج  آلوده گی هـای  بـه  او  انتقـاد  کـه  می دهـد  خـرج 
قـدرت آغشـته نشـود و زبـان و قلـِم او در خدمت تسویه حسـاب های 
و  معرکه گیـران  و  ماجراجویـان  بـرای  فضـا  و  نگیـرد  قـرار  سیاسـی 

نگـردد. مسـاعد  پروژه سـازان 
در حالـت دوم امــا منتقـد »خـود« را می بینـد و بـه جامعـه اهمیتـی 
قایـل نیسـت. دغدغـۀ او »مطالبات شـخِص خودش« اسـت کـه اگر به 
آن ها رسـید، چشـمۀ انتقادش می خشـکد. بـه عبارت دیگـر، او غمگیِن 
چیزهایی سـت کـه بـه دیگـران تعلـق گرفتـه و از او دریـغ شـده، اما از 

داشـته های خـود و نداشـته هاِی دیگـران باکـی ندارد.
قـرار گرفتـن در جایـگاه چنیـن منتقـدی بـرای بی سـوادترین افـراد و 
ادیب تریـن  امـا  اسـت،  ممکـن  کوچه  بـازاری  ادبیـاِت  بـا  اشـخاص 
و باسـوادترین افـراد هـم وقتـی بـه انتقـاد فردمحورانـه دسـت بزننـد، 
هرقـدر در چینـِش جمـالت و واژه هـا دقت و اُسـتادی به خـرج دهند، 

بازهـم ادبیاتـی نـازل و آشـوب گر تحویـل می دهنـد.
منتقـد فردمحـور به جای سیسـتم و سـاختار به یخــِن افراد می چسـبد 
و  آشـوب  مسـیر  در  را  خـود  اصـالح،  و  نظـم  آوردن  جـای  بـه  و 
ویرانگـری قـرار می دهـد. چـرا کـه بـرای او اصـالِح جامعـه دغدغـه 
نیسـت؛ او خشـمگین از ویرانـِی خویـش اسـت و تـِز پیشـنهادی اش 
خرابـِی همـه بـه جبــراِن خرابِی خودش اسـت. ایـن دسـته از منتقدان 
ممکـن اسـت نـام جامعـه را زیـاد بگیرند، امـا ده هـا قرینـه در کارنامۀ 
فـردی و اجتماعی شـان نشـان می دهد کـه همانند سیاسـت بازها جامعه 
را بهانـه کرده انـد تـا معامله یـی صورت دهنـد و اگـر معامله یی صورت 

نگرفـت، الاقـل عقـده و نفرت شـان تخلیـه و پراکنـده گـردد.
بـه  چنگـی  انتقادنوشـته ها  و  انتقادگویه هـا  افغانسـتان  در  این کـه  رازِ 
رهــایی  را  جامعـه  و  نمی کننـد  بیـدار  را  وجــدان  ها  نمی زننـد،  دل 
نمی بخشـند، این اسـت کـه اکثریـِت نزدیک به اتفــاِق منتقـدان ـ البته 

بـه درجـات مختلـف ـ در دسـته و حالـِت دوم می گنجنـد! 

روح اهلل یوسف زاده


